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FORORD
Litteraturen er en komet. Dens hale tegner nye striber på himlen. I dette projekt har litteraturen
fået lov at lave en overflyvning af de unges virkelighed. Den har fået lov at tegne nye striber på
deres himmel og slå direkte ned i nutidens unge og deres universer.
Ordunivers har som projekt haft fokus på de unges online hverdag, og hvordan vi med hjælp fra de
unge får litteraturen til at leve videre i universer, der kan fange og optage unge.
Øvelserne i dette idékatalog er udviklet med hjælp fra elever og lærere på fem gymnasier i Nordjylland. Eleverne har på baggrund af en serie workshops afholdt af Aalborg Bibliotekerne været med til
at præge og udvikle indholdet.
Det har resulteret i en række opgaver og forløb, der hver især er afprøvet i klasseundervisningen på
det gymnasium, hvor de er blevet udviklet.
Øvelserne tager desuden afsæt i Caspar Erics forfatterskab. Caspar har været tilknyttet forløbet som
konsulent og kunstner, og har været på besøg på de enkelte gymnasier. Hans langdigt ‘Nike’ har desuden været brugt som pensum i de deltagende klasser.
Opgaverne i denne vejledning kan imidlertid tilpasses og bruges ifm med andre forfatterskaber. De
lever op til Undervisningsministeriets læreplaner og kravet om, at eleverne får mulighed for at arbejde
analytisk, produktivt og refleksivt med en periodes tekster, genrer og særtræk og dermed opnå en
mere grundlæggende viden om samspillet mellem tekst, kultur og samfund.
Ud over øvelserne på klasserne er projektets deltagende gymnasieelever også blevet engageret i
fælles frivillige forløb uden for klasseundervisningen. Formålet med disse forløb var at danne bånd på
tværs af årgange og gymnasier og rykke eleverne uden for deres allerede etablerede sociale cirkler.
Navnligt langdigtet ‘Jeg savner’, var med til at samle ca. 400 elever i en fælles indsats om at bidrage
med hver deres linje til ét stort, kombineret fællesdigt. Digtet er interessant idet det via sine linjer
tegner et kollektivt portræt af, hvad en hel generation af unge går og savner. Som øvelse kan langdigtet tilpasses og integreres i en lokal kontekst. Hvad enten man som gymnasie søger at tegne et
kollektivt portræt af en undren, en holdning, livets detaljer eller en hel generations behov.
Både langdigtet og resultaterne fra de enkelte forløb kan ses på hjemmesiden ordunivers.dk.
God fornøjelse med idékataloget.
Ordunivers, 2020
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For yderligere information om projektet kontakt:
Line Elise Hoffgaard, line.hoffgaard@aalborg.dk
Iben Vestergaard, iben.vestergaard@aalborg.dk
Ordunivers er støttet af:

Vejledning i brugen
af idékataloget
I idékatologet finder du en række øvelser og aktiviteter, der knytter sig
til arbejdet med dansk nutidig litteratur. Kataloget giver idéer til at arbejde med at undersøge og producere tekster med udgangspunkt i det
udvidede tekstbegreb, f.eks. film, lydklip, foto el. andre visuelle udtryk,
multimodale udtryksformer etc. Derudover er der fokus på unges egne
fortællinger via forskellige udtryksformer – og sociale medier.
Der er i katalogets indhold lagt vægt på elevernes oplevelser og kreative møde med litteraturen, der åbner op for elevernes arbejde med
deres udtryksfærdigheder og formuleringsbevidsthed i samspil med
danskfagets litterære, sproglige og mediemæssige perspektiver.
Til hver af øvelserne finder du:
•

En kort introduktion

•

En angivelse af øvelsens tidsforbrug fordelt på forberedelse og
undervisningstimer

•

Øvelsens faglige læringsmål

•

Øvelsens indhold; fordelt på:

•

•

Underviserens forberedelse

•

Aktiviteten der gennemføres i klassen

Kildemateriale, der er relevant for øvelsen
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Katalogets begreber
og øvelsestilgange
Digital dannelse og sociale medier
Et centralt spor i idékataloget er digital dannelse, idet idékatalogets øvelser lægger op til at
involvere sociale medier og digitale værktøjer som en del af opgaveløsningen. I overensstemmelse
med undervisningsministeriets læreplaner for Dansk A, kan du derfor med fordel indlede en
klassediskussion om:
•

Digital identitet

•

Digitale fællesskaber, herunder muligheder og begrænsninger

•

Etik og etikette på sociale medier

•

Ophavsret

Herudover bør du lave en forventningsafstemning i klassen, der tager hensyn til den enkelte elevs
ønsker og grænser for at deltage på de sociale medier i forbindelse med undervisningen. I bilaget til
kataloget, kan du finde inspiration til, hvordan du kan tale med dine elever om disse .
Brugen af remediering og multimodalitet
Centralt for idékataloget er brugen af remediering, multimodalt indhold og sociale medier. I det
nedenstående redegøres der for brugen og udlægningen af disse størrelser inden for rammerne af
projekt Ordunivers.
Remediering skal i projektøjemed forstås som: en omformulering og indsættelse af tekst, billede, lyd,
spil, multimedie m.m. i en fremmed konteks, hvormed det kontrasterer, kommenterer eller på anden
måde udstiller et budskab, der ikke var til stede i den oprindelige sammenhæng.
I overførslen fra sin oprindelige kontekst låner det remedierede typisk fra sin nye kontekst. Et digt sniger sig måske ind i et tv-klip via underteksterne; reklameslogans klippes sammen og bruger genre-stilistikken fra lyrik; emojis fra et chat-feed males på skilte, der i korrekt rækkefølge holdes op under
en politisk tale. Remedieringen er grænseløs og brugt rigtigt, er den fuld af potentiale for alt lige fra
satire til dyb poesi.
Ved multimodalitet er der i projektet anskues man tekster som konstellationer af repræsentationer
og kommunikationsformer (kaldet modaliteter) såsom ord, billeder og lyd, der i samspil med hinanden, og det medie teksten er produceret i, skaber betydning. Helt basalt handler multimodalitet om,
hvordan forskellige formidlingsmåder supplerer eller udfordrer hinanden.
I idékataloget opfatter vi sociale medier i bred forstand; dvs.som et kommunikationsmiddel der via
internettet muliggør udveksling af information mellem flere. Et socialt medie kan derfor være alt fra
platforme som Facebook, Twitter eller Reddit over skolens intranet til små delbare, kollaborative dokumenter, fx. i Word eller Google docs.
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Det er desuden et faktum, at sociale medier er flygtige og ændrer sig hastigt. Flere af øvelserne involverer eller henviser til sociale medier og it-værktøjer, hvorfor vi opfordrer til at søge relevant viden
og erfaring med opbygning, mediets muligheder og begrænsninger inden en øvelse iværksættes. Idet
størstedelen af unge færdes på forskellige sociale medier, kan du som underviser med fordel udforske
medierne i fællesskab med eleverne. Både ved at inddrage og udfordre elevernes brug og viden om
sociale medier i et danskfagligt perspektiv.

OBS!
Projektet har i flere tilfælde lånt af internettets byggekomponenter,
fx ‘hashtagget’. I hashtag ligger muligheder for både at annotere,
kommentere, kategorisere eller ironisere over indhold på internettet,
ved at tilføje dem sine egne mærkater af formen #mærkattekst.
Det gør det til et idéelt greb i et projekt, der handler om at remediere, idet hashtags kan bruges til at binde hashtagget indhold sammen
fra forskellige kontekster, eller selv definere eller kommentere en
underliggende tematik.
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Caspar Eric og Nikes
rolle i Ordunivers
Caspar Eric (f. 1987, København) er uddannet cand.mag i litteratur og er en dansk digter. I 2014
debuterede han med 7/11 opfulgt at Nike (2015), Avatar (2017) og Alt hvad du ejer (2018), der på
hver deres måde er rå og usødede vidnesbyrd om at være ung i en udpræget digital verden, der trods
øgede kommunikationsmuligheder, opleves ensomt og overfladisk.
Caspar Eric skriver ubesværet, autofiktivt prosalyrik, hvor han i sit forfatterskab bruger egne
oplevelser til at skrive om temaer som kærestesorg, parforhold, politik, kropsidealer, popkultur,
selvmord og identitet. Det er særligt langdigtet Nike, der danner afsæt for øvelserne i idékataloget.
Dette værk er valgt på baggrund af sit formmæssige, genremæssige, sproglige og tematiske udtryk,
der ikke blot er interessant i en danskfaglig sammenhæng, men erfaringsmæssigt også appellerer til
elevernes fordybelse i værket.
NIKE, værkslæsninger og idékataloget
I Nike konfronteres læseren med det unge digterjeg, Caspar, som er født med cerebral parese og
netop er blevet forladt af sin kæreste, Viktoria. Bruddet sender digterjeget ud i en lang og
kompromisløs tankestrøm om kærestesorg, græske guder, sex, popkultur og hvordan det er at
leve med en handicappet krop i et moderne samfund.
Digterjegets forhold til sin egen krop, er det centrale tema for langdigtet, der sætter spørgsmålstegn
ved, samfundets idealisering af kroppen, og hvordan vi skal forholde os til kroppe, der falder udenfor
disse idealer.
Nike kan som værk åbnes fra flere analytiske og fortolkningsmæssige perspektiver, og egner sig
derfor til forskellige tematiske værkslæsninger. I arbejdet med udformningen af øvelserne i
idékataloget, har de bidragene undervisere, arbejdet med forskellige tematiske indgange for
værkslæsningen, såsom autofiktion, kroppen i litteraturen og ny dansk poesi. Visse øvelser i idekataloget lægger direkte op til disse tematikker, men vi opfordrer til at tilpasse øvelserne til
hovedtematikkerne i netop jeres værkslæsning.
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Øvelserne
3 x Øvelser i remediering
I dette afsnit af idékataloget finder du 3 øvelser, hvis formål er at
oparbejde elevernes forståelse og anvendelse af remedieringsbegrebet.
Øvelserne involverer både skriftlige og mundtlige fremstillingsformer, hvor
værkslæsning og tekstanalyse kobles med emnerne
#1 Multimodalitet,
#2 Genreforståelse og Autofiktion
#3 Sociale medier
Faglige mål:
•

At arbejde metodisk og produktivt med medieudtryk i sociale
sammenhænge, herunder kendskab til remediering.

•

At styrke elevernes evner i at udtrykke sig præcist, nuanceret og
formidlingsbevidst mundtligt, skriftligt såvel som multimodalt.

•

At analysere og vurdere teksters kommunikative betydning

•

At analysere og vurdere mediers brug i sociale, kulturelle og
historiske sammenhænge

•

At demonstrere kendskab til og forholde sig reflekteret til
mediebilledet i dag.

•

At anvende centrale skriftlige fremstillingsformer (herunder redegøre,
diskutere, analysere, fortolke og vurdere) med formidlingsbevidsthed.

Side 10

Øvelser i remediering - #1 Multimodalitet

#1 Multimodalitet
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Forberedelse:
Forbered et kort oplæg om begreberne remediering og multimodalitet, fx med udgangspunkt i
kildematerialet og begreberne: Remediering, ergodisk litteratur, wreader, postproduktiv, hypertekstfortælling, visuel poesi, figurdigt, semiotik, poplitteratur, Kmart-realisme, konvergens/divergens.
Inddel evt. klassen i grupper på forhånd og tildel hver gruppe et uddrag af langdigtet i Nike
I klassen:
Hold dit oplæg for eleverne om remediering og multimodalitet
Sæt eleverne i gang med skabe deres egne multimodale værker: Fortæl dem, at de skal fortolke et
uddrag fra Nike, og bed dem om at finde fotos, lyde eller videoer, som de mener vil have konvergens
med uddragets indhold.
Lad eleverne udvælge det, de selv synes fungerer bedst og få dem til at sammensætte indholdet til et
værk, der blander digtets tekst med det øvrige medieindhold de har udvalgt.
Brug gerne et socialt medie, der egner sig til at sammensætte mange modaliteter, såsom Tumblr eller
lad eleverne arbejde med et e-bogs værktøj, fx Pages.
Lad eleverne fremlægge deres færdige værker for hinanden i klassen, med fokus på tekstanalyse af
værket samt fortolkning af udtrykssiden i deres multimodale værk ift. teorien om divergens og konvergens.
Diskutér i klassen eller lad eleverne skrive korte refleksionsnotater om, hvad der sker med teksten,
når man remedierer eller anvender flere modaliteter til at udtrykke en tekst, og bed dem om forholde
sig til litterære begreber fra læreroplægget.

Kildemateriale:
• Schultz Larsen, Ole. Litterære genrer. i: Håndbog i dansk.
Dansklærerforeningens Forlag / Systime. hbdansk.systime.dk
• Wagner, Karen (2017). Fra stabil bogside til flydende virtuelt rum.
i: Diglit: #den nye litteratur på nettet. Dansklærerforeningen. Side: 12-31.
• Wagner, Karen (2017). Digital fortælling. i: Diglit: #den nye litteratur på nettet.
Dansklærerforeningen. Side: 44-69.
• Wagner, Karen (2017). Onlineliv og poplitteratur. i: Diglit: #den nye litteratur på nettet.
Dansklærerforeningen. Side: 130-159.
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Øvelser i remediering - #2 Genreforståelse og Autofiktion

#2 Genreforståelse
og Autofiktion

2-3 t Tidsfor
b
i
3-4 t mers fo rug:
rb
imer
s un eredels
derv
e
isnin ,
Arbe
g
jdsfo
Læ
rm
grup reroplæ er:
pear
g,
frem bejde
o
lægg
else g

Forberedelse:
Forbered et oplæg om remedierings- og genrebegrebet med særlig fokus på autofiktion og
evt. poetiske virkemidler, fx metaforer, sammenligninger mv.
Inddel evt. klassen i grupper på forhånd og tildel dem et udvalgt stykke af digtet i Nike.
I klassen:
Hold dit oplæg om remediering for klassen.
Fortæl eleverne, at de i grupper skal remediere et uddrag fra Nike til en af følgende genrer, fx: Roman,
drama, grafisk roman, film (lav et storyboard), artikel, læserbrev m.fl.
Bed grupperne om at overveje og besvare følgende spørgsmål undervejs:
•

Hvilke forskelle og ligheder er der mellem de to genrer?

•

Hvad sker der med målgruppen, når der remedieres?

•

Hvad sker der med afsenderen/fortælleren?

•

Hvilken betydning har det for digtene, at forfatteren bruger sig selv og sit handicap?

•

Find eksempler på metaforer, sammenligninger, etc. Hvordan bruger han troperne?

I stedet for punkt 3, kan eleverne også selv formulere fem spørgsmål til uddraget, som de besvarer.
Når grupperne har remedieret deres uddrag, kan de uploade deres værker online, enten et udvalgt
socialt medie, fx. Tumblr eller via skolens intranet eller et andet sted til fildeling.
Lad eleverne fremlægge deres værker samt besvarelser på arbejdsspørgsmålene for klassen. Lad de
øvrige grupper deltage ved at give feedback.

Kildemateriale:
• Fejerskov, Johan Moe (2015) Den handikappede krop er et fælles problem.
Politiken. 15. August, 2015.
• Schultz Larsen, Ole. Fakta og fiktion. i: Håndbog i dansk.
Dansklærerforeningens Forlag / Systime. https://hbdansk.systime.dk/
• Schultz Larsen, Ole. Litterære genrer. i: Håndbog i dansk.
Dansklærerforeningens Forlag / Systime. https://hbdansk.systime.dk/
• Wagner, Karen (2017). Digital fortælling. i: Diglit: #den nye litteratur på nettet.
Dansklærerforeningen. Side: 44-69.
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Øvelser i remediering - #3 Sociale medier

#3 Sociale medier
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Forberedelse:
Lav et oplæg om remediering og plagiering i kunsten med eksempler på remediering i skønlitteraturen, fx. genskrivninger, multimodale værker, cut-up digte. Kom også gerne ind på forskellige virkemidler på sociale medier, fx muligheder og begrænsninger for modaliteter, målgruppe samt interaktion
og respons.
Inddel klassen i arbejdsgrupper på 3-5 elever.
Udvælg et sigende uddrag af Nike til grupperne eller giv hver gruppe deres egne uddrag. Find
plancher og skriveredskaber til hver gruppe. Overvej hvilke sociale medier eleverne skal arbejde med;
vælg et eller flere eller lad eleverne bestemme selv.
I klassen:
Fortæl klassen, at de skal remediere et uddrag fra Nike på de sociale medier.
Hold dit oplæg om remediering.
Inddel eleverne i grupper og giv dem hver deres planche. Fortæl at de skal bruge planchen til at
notere deres overvejelser om remediering under følgende punkter:
1.

Hvilket socialt medie og hvilke funktionaliteter anvendes
(chat, fotos, lyd, video, diskussion, opslag ect)?

2.

Hvad fra uddraget vil I remediere (citater, temaer, budskaber)?

3.

Hvem er remedieringen henvendt til (målgruppe?),

4. Beskrivelse af jeres idé?
5.

Hvad håber I at opnå med remedieringen (ønsket handling eller respons)?

Når eleverne er færdige med at udfylde plancherne, kan der laves en kort præsentationsrunde, hvor
de øvrige grupper kan give feedback på idéerne.
Har I tid, kan eleverne arbejde videre med deres idéer ved at føre dem ud i livet eller lave mock-ups.
Lad eleverne fremlægge deres arbejde og overvejelser foran klassen ud fra følgende spørgsmål: Hvad
sker der med teksten, når den remedieres? Hvilke muligheder og begrænsninger havde det valgte
sociale medie i forhold til at remediere teksten? Er jeres remediering et nyt værk? Hvor går grænserne for hvornår noget er plagiering?

Kildemateriale:
• Wagner, Karen (2017). Digital fortælling. i: Diglit: #den nye litteratur på nettet.
Dansklærerforeningen. Side: 44-69.
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Videodigt - en fælles
øvelse i multimodalitet
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Remediering og multimodalitet kan også anvendes aktivt som fremstillingsform i undervisningen
ved at lade eleverne arbejde med videoproduktion i samspillet med tekst og skriftlighed. I denne
øvelse præsenteres et fælles videoprojekt, der bringer medieproduktion, remediering, multimodalitet
og elevernes skriftlige- og mundtlige fremstilling i spil.
Faglige mål:
•

udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst mundtligt, skriftligt såvel som multimodalt.

•

At arbejde metodisk og produktivt med medieudtryk i sociale sammenhænge, herunder kendskab
til remediering.

Forberedelse:
Udvælg et tema eller et uddrag fra langdigtet, der egner sig til skriftlig fortolkning. Fx noget som digterjeget reflekterer over undervejs, som eleverne kan skrive deres egne fortolkninger af. F.eks digterjegets refleksioner om, hvad der ikke bare er pizzatopping i hans liv.
Find video- og lydudstyr. Find evt. også et videoredigeringsprogram.
I klassen:
Fortæl eleverne, at de i dag skal arbejde med at lave et fælles digt med udgangspunkt i det valgte
tema eller uddrag.
Start en klassediskussion om uddraget/temaet, der skal sætte gang i elevernes egne refleksioner. Fx.
hvad er ikke bare “topping” for digterjeget? Hvad er ikke bare topping for mig? For mine klassekammerater?
Når eleverne er klar, så giv dem tid til at skrive et vers til digtet. Du eller eleverne bestemmer, om
digtet skal have en bestemt form, fx. ved at alle verslinjer har samme begyndelse.
Lad eleverne læse deres vers op på skift i klassen og leg med forskellige måder for oplæsningen, der
også vil fungere godt på video. Fx. Stå på en lang række, sidde på en stol på skift ect.
Find herefter et godt sted til at optage en video af elevernes digt. Rediger evt. videoen sammen eller
grupper og lad eleverne bestemme underlægningsmusik, grafik mv.
Del videoen på sociale medier eller i et privat forum kun for elever og lærer.
Slut af med en skriftlig refleksionsøvelse eller klassediskussion om fx. multimodalitet, fx. Hvad det gør
ved digtet, at det er på film? Hvordan bidrager lyd, billedside og oplæsning til at skabe hhv. konvergens eller divergens med digtets indhold?
Kildemateriale:
• Wagner, Karen (2017). Digital fortælling. i: Diglit: #den nye litteratur på nettet.
Dansklærerforeningen. Side: 44-69.
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Eksempler på resultater fra øvelsen:

Side 15
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Metafordigte

Kroppen, og særligt den uperfekte krop, er et centralt tema i Nike,hvor den handicappede
krop både iscenesættes konkret og metaforisk i relation til samfundets idealer. I denne skriveøvelse
skal eleverne arbejde kreativt med metaforer og poetiske virkemidler, der tager udgangspunkt i
kroppen som objekt. Øvelsen inddrager billedkunst, og er inspireret af Mette Erlendssons øvelser i
brugen af kunstværker til at understøtte tekstbaseret undervisning, hvor et kunstværk fortolkes og
remedieres til tekst.
Faglige mål:
•

At styrke elevernes evner i at udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst mundtligt,
skriftligt såvel som multimodalt.

Forberedelse:Forberedelse:
Find et kunstværk (foto, maleri, tegning eller skulptur) der afbilleder en krop. Fx. Francis Bacons oliemaleri “Seated Figure” (1961), der egner sig godt i sammenhængen, fordi det forestiller en uproportioneret mand, med et sløret ansigt, der sidder i en næsten usynlig, gennemsigtig kasse.
Find evt. øjenmasker eller -bind til øvelsen. Sørg for at have en tavle tilgængelig.
I klassen:
Del eleverne ind i par og bed elev A om at dække sine øjne til eller vende sig væk fra tavlen.
Vis elev B det udvalgte kunstværk, og bed elev B om at beskrive billedet i detaljer, mens elev A ikke
kan se billedet.
Når eleverne ikke kan fortælle mere får alle eleverne lov til at se billede, og der indledes en klassediskussion om, hvad en metafor er. Inddel herefter tavlen i fire-fem felter og giv hver af felterne en
kategori, fx. Hvilken bygning er manden? Hvilket stykke musik?, hvilket dyr? Hvilket vejrlig? ect.
Bed eleverne om at finde passende metaforer til billedet og fortæl at der skal indgå et tillægsord eller
anden præcisering; man må f.eks. ikke blot skrive han er en giraf – men en bedrøvet giraf er ok.
Når tavlen er fuld af metaforer skal hver elev skrive fem linjer om “figuren” fra kunstværket; sig at de
skal bruge mindst to og max tre af metaforerne fra tavlen. Bed eleverne om at omskrive deres fem
linjer til et digt; linjer brækkes over, konjunktioner slettes etc og lad den skrive deres digt ind på et
socialt medie, fx en lukket gruppe på Facebook.
Har I tid kan eleverne give hinanden feedback på digtene ved at skrive kommentarer, poste billeder
og eller gif-filer, der underbygger digtets indhold.
Læs digtene op i klassen og afrund øvelsen med en klassediskussion om metaforer og poetiske virkemidler. Drag evt. paralleller til de poetiske virkemidler og metaforer i Nike.
Kildemateriale:
• Bacon, Francis (1961): ”Seated Figure”, Olie på lærred. Tate Galley, London
• Erlendsson, Mette. Bilag 3: http://virtuelfransk.weibrecht.net/undervis/kboje/bilag3.htm
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Side 17

Pop-poesi dokumentationsøvelse
i litterære tendenser
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At finde dokumentation i tekster er en væsentlig del tekstanalysens argumentation, når det gælder at
præcisere litterære tendenser og genrer. Mens digte historisk set har været et finkulturelt fænomen,
bryder Caspar Erics lyrik med denne tradition ved at hente udtryksformer og referencer fra popkulturen. Men hvor og hvordan kommer de til udtryk i Nike? I denne øvelse arbejder eleverne med at skabe
et fælles overblik over popkulturelle referencer i Nike som grundlag for at starte en klassediskussion
om dokumentation, symbolik og litterære tendenser i relation til det tekstanalytiske arbejde.
Faglige mål:
•

At styrke elevernes evner i at demonstrere kendskab til og forholde sig reflekteret til
mediebilledet i dag.

•

Give eleverne redskaber til at kunne demonstrere viden om og kunne perspektivere til træk af
den danske litteraturs historie, herunder samspillet mellem tekst, kultur og samfund.

•

At kunne navigere og udvælge og forholde sig kritisk og analytisk til information i alle medier samt
deltage i og bidrage til digitale fællesskaber.

Forberedelse.
Forbered et kort oplæg om dokumentation, der forklarer hvorfor og hvordan eleverne kan bruge dokumentation som en del af tekstanalysen, med særlig vægt på at identificere litterære tendenser.
Lav en virtuel opslagstavle og del linket med eleverne. Brug fx. Dotstorming.com (gratis) eller anvend
Padlet, hvis skolen har adgang. Alternativt kan øvelsen også gennemføres ved at lave et fælles
arbejdsdokument i Word eller Google docs, eller ved oprette diskussion eller et dokument på skolens
intranet eller et socialt medie såsom Facebook. Inddel evt. klassen i grupper på forhånd og tildel dem
et udvalgt stykke af digtet i Nike

Side 18

I klassen
Hold dit oplæg for klassen.
Bed eleverne, individuelt eller i grupper, om at gå på jagt efter popkulturelle referencer i Nike og få
eleverne til at skrive direkte citater ind på opslagstavlen, med henvisning til side- og linjetal.
Når alle eleverne har skrevet deres citater ind som dokumenterer de popkulturelle referencer, kan I
på klassen indlede en klassediskussion om referencernes symbolik i forhold til fx. temaerne i Nike. fx:
•

Hvilken symbolsk værdi har de popkulturelle referencer og hvordan bruges de?

•

Analyser referencernes symbolske værdi.

• Hvordan hænger de popkulturelle referencer sammen med langdigtets temaer?
Start en klassediskussion om de popkulturelle referencer i relation til værkets autofiktive tendenser,
fx Er det muligt at argumentere for, at autofiktion er en litterær tendens ud fra hvordan Caspar Eric
anvender de popkulturelle referencer? Er det muligt at adskille forfatter og værk? Kan man måske
ligefrem argumentere for at det er Caspar Eric selv, der ER værket?
•

Inddrag begreber som dobbeltkontrakt, hovedstol, autofiktion etc.

Kildemateriale:
• Schultz Larsen, Ole. Fakta og fiktion. i: Håndbog i dansk.
Dansklærerforeningens Forlag / Systime. https://hbdansk.systime.dk/

Side 19

Stream of consciousness
- en skriveøvelse
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I Nike anvender Caspar Eric autofiktive virkemidler. Han henter oplevelser og erfaringer fra sit eget liv,
til at skrive et langdigt om den handicappedes identitet og krop, der kan opleves som en lang tankestrøm. Med inspiration hentet fra Joe Brainards nyklassiker “Jeg kan huske” (1960) kan eleverne blive
klogere på genren autofiktion og selv prøve kræfter med at skrive ud fra egne livserfaringer.
Faglige mål
•

udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst mundtligt, skriftligt såvel som multimodalt

•

demonstrere indblik i sprogets funktion og variation, herunder dets samspil med kultur
og samfund

Forberedelse:
Forbered evt. et oplæg om autofiktion for klassen som indledning til øvelsen, fx med fokus på begreberne hovedstol, autencitet, paratekst, dobbeltkontrakt, biografi og fiktionalisering. Eksemplificer og
inddrag også gerne andre digtere, der anvender autofiktion som stilistisk træk, fx. Asta Olivia Nordenhof og Yahya Hassan.
Find et passende uddrag af Joe Brainards langdigt “Jeg kan huske”.
I klassen:
Hold evt. dit oplæg for klassen.
Læs uddraget fra Joe Brainards “Jeg kan huske” op for klassen eller læs det i fællesskab
Fortæl eleverne, at de skal skrive deres egen version af et “Jeg kan huske”-digt
Lad eleverne skrive individuelt i 15 min, hvor de begynder strofen med “Jeg kan huske”... og fortæl, at
de kan starte forfra med “Jeg kan huske”... hver gang de går i stå.
Når de 15 min er gået skal eleverne kigge på deres tekst og udvælge de passager, som de vil dele med
klassen - bed eleverne om at uploade deres tekst til fx. jeres intranet, en Tumblr-konto, klassens gruppe på Facebook, et Google docs eller, et andet sted hvor I kan dele jeres tekster med hinanden.
Herefter kan læreren samle uddragene og I kan læse dem højt sammen i klassen.
Har I tid kan I arbejde videre med teksterne ved at lade eleverne fortolke teksterne via
billedserier/powerpoints/film.
Afslut med en klassediskussion om autofiktion, autencitet og fiktion ift. elevernes egne tekster og
inddrag Nike som en del af diskussionen. Fx. Hvad afgør om et stykke litteratur eller biografisk eller
fiktivt? Hvad gør det ved læseoplevelsen, at teksten er biografisk, autofiktiv eller fiktiv?
Kildemateriale:
• Brainard, Joe (1960/2020). Jeg kan huske. Basilisk.
• Schultz Larsen, Ole. Fakta og fiktion. i: Håndbog i dansk.
Dansklærerforeningens Forlag / Systime. https://hbdansk.systime.dk/
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Eksempler på resultater fra øvelsen:

Jeg husker den dag min morfar tog herfra
Jeg husker at vi alle var der på dagen
Jeg husker vi holdte din hånd og sagde farvel
Jeg husker dengang vi købte de underlige fødselsdagsgaver til hinanden
Jeg husker det billede vi tog ved graduationen
Jeg husker da vi sad og jeg faldt af stolen fordi jeg grinede så meget over et maleri

Side 21

Side 22

Samtaler ved et middagsbord
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I Nike bliver læseren vidne til digterjegets indignerede tanker og følelser over en middagssamtale, der
drejer sig ind på mulige årsagssammenhænge mellem jegets handicap og moderens valg under graviditeten. Stykket i langdigtet viser, hvordan samtaler pludseligt kan ændre karakter fra pæne, hverdagslige situationer til at blive upassende og kradse i den ellers velpolerede facade. I denne øvelse er
middagssamtalen central, når eleverne skal skrive og fremføre egne stykker dramatik.
Faglige mål:
•

analysere og vurdere teksters kommunikative betydning

•

udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst mundtligt, skriftligt såvel som multimodalt

•

produktivt arbejde med medieudtryk i sociale sammenhænge, herunder kendskab til remediering.

Forberedelse:
Find stykket i langdigtet med samtalen om middagsbordet (fra side 12 i Nike).
Find evt. rekvisitter der passer til et middagsbord
I klassen
Præsenter eleverne for uddraget fra Nike, hvori middagsbordssamtalen indgår og start en klassediskussion om, hvad sker der i uddraget. Hvad gør digterjeget under samtalen? Hvorfor reagerer han
som han gør? Hvad siger det om digterjegets egenforståelse? Hvad siger det om synet på handicappede (familiens, samfundets)?
Fortæl eleverne, at de skal lave et dramastykke over en middagsbordssamtale, hvor samtalen tager en
drejning og lad evt. eleverne arbejde med selvvalgte emner, der kan bindes op på tematikkerne i Nike,
såsom politik, køn, seksualitet og krop.
Lad eleverne vælge om de vil skrive et manuskript, dramatisere foran klassen eller optage det på
video.
Giv eleverne tid til at gennemføre øvelsen, og få dem evt til at uploade det færdige arbejde til et sted,
hvor I kan dele filer sammen.
Lad eleverne fremlægge deres arbejde foran klassen. De resterende grupper kan med fordel give deres refleksioner og feedback undervejs i fremlæggelserne, fx med fokus på, hvad samtalens drejning
består i ,og hvilken effekt den har.

Kildemateriale:
• Schultz Larsen, Ole. Fakta og fiktion. i: Håndbog i dansk.
Dansklærerforeningens Forlag / Systime. https://hbdansk.systime.dk/
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Langdigt på sociale medier
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Giv eleverne mulighed for at skabe et fælles langdigt. Denne korte øvelse er velegnet til at skabe en
medieproduktion, der kobler sociale medier og elevernes skriftlighed, som udgangspunkt for at styrke
elevernes refleksioner over skriftlig fremstilling, digital dannelse og mediernes betydning for
tekstproduktion.
Faglige mål:
•

At kunne navigere og udvælge og forholde sig kritisk og analytisk til information i alle medier samt
deltage i og bidrage til digitale fællesskaber

•

udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst mundtligt, skriftligt såvel som multimodalt

•

analysere og vurdere teksters kommunikative betydning

Forberedelse:
Find et socialt medie, hvor eleverne kan skrive et langdigt i fællesskab (Facebook, instagram, Tumblr
eller noget mere privat, fx et delbart dokument i Word eller Google Docs). Hav evt. flere sociale medier i spil, og lad eleverne få medbestemmelse over, hvilket socialt medie øvelsen skal foregå i.
Forbered evt. et oplæg om digital dannelse og privatliv på internettet, om langdigtet som skønlitterær
genre, om multimodalitet eller om internetlitteratur.
Overvej om langdigtet skal skrives ud fra en bestemt skabelon eller et tema,
se evt. www.ordunivers.dk
Overvej hvor mange linjer, hver elev skal bidrage med til digtet (dette kan også afhænge af det sociale
medie I udvælger til øvelsen)
I klassen:
Hold evt. dit oplæg for klassen.
Fortæl eleverne at de skal skrive et langdigt i fællesskab, og forklar dem om evt. formkrav.
Bed evt. eleverne om at tage stilling til, hvor og hvordan digtet skal skrives. Inddrag gerne elevernes
viden om sociale medier. Giv eleverne tid til at skrive deres verslinjer til langdigtet på det sociale
medie. Læs digtet op i fællesskab i klassen.
Afslut med en klassediskussion om digital dannelse og/eller multimodalitet, fx. Hvilke muligheder og
begrænsninger er der på det sociale medie, Hvad betyder det, at man skriver som enten anonym eller
offentlig person? Hvad med komposition, grafik mv.? og hvad betyder det sociale medie for læseoplevelsen: Opleves det seriøst, sjovt, rørende, ironisk….?
Kildemateriale:
• www.ordunivers.dk
• Wagner, Karen (2017). Digital fortælling. i: Diglit: #den nye litteratur på nettet. Dansklærerforeningen. Side: 44-69.
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Eksempel på resultat fra øvelsen:

Jeg savner øjenkontakt mellem dig og mig
Jeg savner din evne til altid at være positiv
Jeg savner frihed, hvor alt ikke skal tolereres, som hvor man føler sig krænket
Jeg savner citronmåne til 5 kroner i fakta
Jeg savner barndommen, hvor man fri fra bekymringer og stress
Jeg savner den lune leverpostej i skoles kantine
Jeg savner de gode gamle dage
Jeg savner tiden hvor man ikke skulle følge deadlines fra skole 24/7
Jeg savner friheden
Jeg savner folkeskolen hvor det hele var nemmere
Jeg savner den tid, hvor vi var sammen når vi var sammen.

- Uddrag fra elevernes langdigt på www.ordunivers.dk
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3 korte lyrikøvelser
med fokus på sociale medier
Øvelserne kan også være mindre, men effektfulde, skriveøvelser, der
arbejder konkret med elevernes egen skriftlighed i samspillet de sociale
mediers muligheder for at understøtte kompetencer for remediering eller
multimodalitet. I det følgende præsenteres tre mindre lyrikøvelser, der kan
anvendes til fx. at underbygge værkslæsningen af Nike eller temaer som
internetlyrik og visuel poesi. Alle øvelserne tager afsæt i, at digtene enten
skal efterligne Caspar Erics skrivestil eller underbygge temaerne i Nike.
Faglige mål:
•

udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst mundtligt,
skriftligt såvel som multimodalt

•

analyse og vurdering af mediers brug i sociale, kulturelle og
historiske sammenhænge

•

produktivt arbejde med medieudtryk i sociale sammenhænge,
herunder kendskab til remediering
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3 korte lyrikøvelser #1 Foto-digte

T
1 tim idsforb
r
e
1 tim s forbe ug:
r
es u
nder edelse,
visni
ng
Indiv Arbejds
idue
lt ell former:
er p
evt
og k . lærero ararbejd
p
lasse
e,
disku læg
ssion

Foto-digte
lyrikøvelse #1

Forberedelse:
Øvelsen kan indlægges, hvor det er passende i forhold til egen undervisningsplan.
Udvælg et socialt medie og passende måde for deling af elevernes arbejde. Vælg evt. en lukket gruppe eller opret en separat konto til formålet, hvis eleverne ønsker at være anonyme for omverdenen.
I klassen:
Bed eleverne om at finde et foto online, de synes skaber konvergens med handlingen i Nike og fortæl
at de herefter skal formulere et digt på maks 10 linjer, der passer til fotoet.
Bed herefter eleverne om at uploade foto og digt til det valgte sociale medie
Gennemgå digtene i klassen og tal med eleverne om tekst og fortolkning.

Kildemateriale:
• Wagner, Karen (2017). Digital fortælling. i: Diglit: #den nye litteratur på nettet.
Dansklærerforeningen. Side: 44-69.
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3 korte lyrikøvelser #1 Foto-digte

Eksempel på resultat fra øvelsen:
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3 korte lyrikøvelser #2 Figurdigte
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Figurdigte
lyrikøvelse #2

Forberedelse:
Øvelsen kan indlægges, hvor det er passende i forhold til egen undervisningsplan
Udvælg et socialt medie og passende måde for deling af elevernes arbejde. Vælg evt. en lukket gruppe eller opret en separat konto til formålet, hvis eleverne ønsker at være anonyme for omverdenen.
Find evt. eksempler på figurdigte.
I klassen:
Fortæl eleverne at de skal lave egne figurdigte.
Præsenter evt. eleverne for nogle eksempler på figurdigte.
Fortæl eleverne, at de selv må bestemme det visuelle udtryk, men at figurdigtet skal afspejle et tema
eller et symbol, der har sammenhæng med Nike.
Lad eleverne selv bestemme hvilke it-værktøjer de vil bruge til at lave digtet i, fx. Paint, photoshop,
word eller et gratis tegne- eller tekstredigeringsprogram.
Få eleverne til at uploade deres færdige figurdigte til det udvalgte sociale medie.
Afslut øvelsen ved at fremlægge eller præsentere digtene på klassen og diskutér figurdigtene ud fra
jeres tekstanalytiske arbejde med Nike.

Kildemateriale:
• Wagner, Karen (2017). Fra stabil bogside til flydende virtuelt rum.
i: Diglit: #den nye litteratur på nettet. Dansklærerforeningen. Side: 12-31.
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3 korte lyrikøvelser #2 Figurdigte

Eksempel på resultater fra øvelsen:
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3 korte lyrikøvelser #3 Søgedigte
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Søgedigte
lyrikøvelse #3

Forberedelse:
Øvelsen kan indlægges, hvor det er passende i forhold til egen undervisningsplan
Udvælg et socialt medie og passende måde for deling af elevernes arbejde. Vælg evt. en lukket gruppe eller opret en separat konto til formålet, hvis eleverne ønsker at være anonyme for omverdenen.
Udvælg evt. en række sigende hashtags forinden, som eleverne kan bruge
Opret en konto på instagram til formålet og hav den evt. med på en tablet, så eleverne har mulighed
for at udføre øvelsen.
I klassen
Fortæl eleverne at de skal skrive søgedigte
Bed eleverne om at gå på instagram og 1) anvende søgefunktionen til at søge hashtags 2) klikke på
hashtagget og se de på 5-10 første billeder 3) skrive 1-2 verslinjer om hvert foto og sammensætte
dette til et digt.
Når eleverne har skrevet digtene færdige, uploades de til det udvalgte sociale medie eller deles analogt med klassen.
Brug digtene til at tale om lyrik som skønlitterær form (hvad er et digt?), om digtenes udtryk og om
hvordan fotos kan remedieres til tekst.

Kildemateriale:
• Eslund, Mads (2015): imnothererepresentinghardbodies. Antipyrine.
• Wagner, Karen (2017). Digital fortælling. i: Diglit: #den nye litteratur på nettet. Dansklærerforeningen. Side: 44-69.
• Wagner, Karen (2017). Konceptlitteratur og postproduktion. i: Diglit: #den nye litteratur på nettet.
Dansklærerforeningen. Side: 104-129.

Side 32

3 korte lyrikøvelser #3 Søgedigte

Eksempel på resultater fra øvelsen:
#Ensomhed
Du er langt væk
der er ingen tæt
og så går du bare
og tripper lidt
Du har det godt
mens andre
lever i snot
Hårde dage
ender i
tårer dage
Hvorfor er man alene
når man kan være med
Malene.
#Mørket
Den der oplever mørket
Oplever mere end øjet ser
Den oplever en tone
Den oplever en følelse
Hvad den ikke indser
Er at mørket opsluger en
Indtager en
Snart er du ikke en
Men ingen
#Glæde
Hvad er glæde
Folk finder lykken i individuelle ting
Familie først
Helbred er vejen til lykke
Den ene siger noget
Den anden siger noget andet
Vigtigst af alt er glæden er en trappe til lykke
Målet med livet er et individuelt mål
Der er lig med spørgsmålet
Hvad er glæde for dig
#FOMO
FOMO
fear of missing out
det rammer dem
de er alene
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Bilag 1: Projekt Ordunivers
ramme til diskussion af privatlivsproblematik
ifm. sociale medier
”I må gerne se, hvad jeg har lavet – men det skal altså kun være jer, der har noget
med projektet at gøre”
•

Lukket gruppe på Facebook

•

Administratorer: Lærere og elever

•

Indhold, der bliver delt i gruppen, bliver ikke delt andre steder – hverken på Facebook,
andre sociale medier, hjemmesider eller til Ordkraft.

”I må gerne se, hvad jeg har lavet – men jeg vil ikke være afsenderen”
•

Fællesprofil på Instagram

•

Administratorer: Lærere og elever

•

Værker/produktioner/idéer/content sendes til en fælles mail

”Jeg vil gerne dele mine værker i mit eget navn”
•

På egne profiler på Facebook, Instagram, Tumblr, Twitter - opslag deles med #Ordunivers.

•

Offentlige opslag med #Ordunivers kan samles og bruges af gymnasierne,
Aalborg Bibliotekerne og Ordkraft på sociale medier, hjemmesider og på skærme.

”Jeg vil ikke dele mine værker på sociale medier”
•

Det er selvfølgelig helt ok.
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Generelt om indholdet, der deles, så kan det dreje sig om:
•

Værker og idéer, som I har udviklet på gymnasiet i forbindelse med projektet

•

Udfordringer fra en tilknyttet forfatter

•

Challenges til hinanden

•

Konkurrencer

Sørg for også at diskutere:
•

Hvis der bruges citater, skal forfatteren krediteres.

•

Elevernes navne bør ikke blive nævnt – medmindre de selv gør det i en egen post

•

Andet?
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