Dikt!
Poesi er å leke med ord
Og å ikke ha full kontroll
og å oppleve verden på nytt

Genseren min er blå
Trøyen min er hvit
Skoene mine er røde
Dette kurset var bra!

Alle kan dikte!
Gjør om på diktet! Få det til å handle om kurset!
Roser er røde
Fioler er blå
Druer er søte
Og du er likeså

Roses are red
So is bacon
Poetry is hard
mmm…bacon…

…er røde
…er blå
…er søte
…er likeså

Kurset var…
Jeg ble…
Maten var…
Og læreren
likeså

Rasist jeg tar imot deg

og hater meg uendelig hele tida i hver eneste celle i bare for å kunne reise hatets katedral i ditt indre
kroppen!
bare for å kunne dyppe dine sanser i vannklare
Og ikke fordi du er ute etter en syndebukk
former av vrede

Rasist jeg tar imot deg

En du kan presse under skammen, et toalettsete for om du er absolutt villig til å ta ditt eget liv
sjelen!
bare for å slippe noe så nedverdigende
Men for min skyld, for min rases skyld
som å måtte leve på samme planet
rasist, jeg tar imot deg, jeg kysser deg!
som disse ..... svartingene!
Om du tar på deg alle andre rasisters hat
Da, kjære rasist, tar jeg imot deg
og korsfester deg med hat, om bare synet av brunt,
Da er jeg din frivillig
gult

om du virkelig hater, og ikke bare er en blind slave
for dine fordommer, om du virkelig hater meg
for da er du også nødt til å se meg

om du dypt og inderlig hater alle andre raser
og ikke bare hater for hatets skyld
for dine likesinnedes skyld fordi du kjeder deg
eller fordi du skremmes av alt fremmed

og rødt gjør deg så syk at du må innlegges
øyeblikkelig

som fortoner seg truende på din bekvemme sløvhet på sykehus, om du er villig til å stikke ut dine egne
øyne
om du klart hever deg over slike tamme grunner
bare for å slippe å se flere svartinger
om du ville gitt meg ditt hat like helhjerta
om du vil ofre din mor din far din søster din bror
selv om det ikke fantes en eneste svarting i dette
bare for å dyrke hatet på heltid uten hindringer
landet
om ditt hat var rensa fullstendig for lysten
om du blotter deg i ditt hat
om du vier all din tid og all din energi på hat

til egenvinning, om du ville ofre alt gi alt

Bertrand Besigye (1993): Og du dør så langsomt at du
tror du lever. Oslo: Gyldendal

Et kreativt forhold til språket – er det det siste man lærer på et annet språk?
Hvilke erfaringer har du med kreativ språkbruk på norsk?
- Vitser – blir du forstått? Forteller du gjerne?
- Aviser – hender det tekstene er for kreative?
- Plakater og oppslag – er det lett å finne ordene som treffer?
- Dikt – liker du dikt? Barnepoesi, for eksempel?

Hender det du bruker morsmålet ditt kreativt i en norsk kontekst?

Hva er poesi?
Tradisjonell poesi
• Lydeffekter: Rim og rytme (alliterasjon, enderim, verseføtter, trykk)
• Tankeeffekter: Motiv og symbolikk (sammenligninger og metaforer)
• Versemål

Skriv et dikt om erfaringer fra kurset!
Her kommer noen ideer du kan bruke

Skriv en tekst som rimer!
• Rim
1 Enderim: Jeg sitter på en stol. Utenfor er det en sol.
2 Frontrim:
Jeg liker Barnehagenorsk bedre og bedre.
Men jeg liker også bananer og brødfrukt.

Skriv en tekst som svinger (har rytme)!
• Rytme
Joda, det stemmer, jeg sitter og skriver
Etterpå skal vi ha sjørøverfest

Skriv en tekst som sanser!
Motiv
En hel dag for meg selv
Sammen med folk som meg
Jeg ser meg rundt
De ligner ikke på meg

Skriv en tekst som sammenligner!
• Symbolikk
1 Noe er noe annet: Klassen er en skog. Ordene er små insekter.
2 Noe oppfører seg som noe annet: Læreren tuter. Boken kysser meg.

Skriv en tekst som rimer!
Versemål
1 haiku: 5,7,5 stavelser:
Det regner i dag/inne i klassrommet/regner det ikke
2 limerick: Det var en student ifra Ghana…
3 heksameter: Sangmø fortell om den rådsnare helt

Hva er poesi?
Roman Jakobson (Lingvistikk og poetikk, 1958)
• Poesi er det motsatte av hverdagsspråk
• Poesi er underliggjøring

Skriv en rar tekst!
• Intertekstualitet:
1 bytt ut ord i kjente dikt
2 bytt ut ord i kjedelige tekster
3 sett sammen kjente setninger! Jeg har en drøm… Du er en lysfontene!
4 hent ord og setninger fra ikke-poetiske steder: reklame, politikk,
aviser, værmelding, abc-bøker, matematikkbøker, trafikkskilt…

Jeg snører min sekk,jeg spenner mine ski,
nå lyser det så fagert i heien.
Fra ovnskroken vekk, så glad og så fri
mot store hvite skogen tar jeg veien.
I fykende fei, jeg baner meg en vei
blant vinterkledde stubber og steiner.
Den susende vind, meg stryker om kinn,
og snøen drysser ned fra lave greiner.
De vinger på fot gir liv og lyst og mot!
Nå stevner jeg mot høyeste tinden!
Alt tungt og alt trått, alt smålig og grått,
det stryker og det fyker vekk med vinden.
Og når jeg ser opp, og skuer jeg fra topp
den lyse dal med skoglier blandet,
da banker mitt bryst, av jublende lyst:
Jeg elsker, å, jeg elsker dette landet!

Jeg er en papegøye fra amerika,
der ble jeg født for lenge siden.
Jeg snakket ikke da, men papegøye mamme sa:
Han lærer nok å snakke litt med tiden
Og det kan jeg, å falleri, å fallera.
Hvis noen spør meg hvor jeg kommer fra.
Jeg svarer falleri å fallera.
Jeg er en papegøye fra amerika

Vi reiste fra Karibien
og ankret opp i natt.
Vi har hørt et gammelt rykte
om en helt fantastisk skatt.
Kaptein Sabeltann
er en farlig mann.
Nå kan jeg lukte gull,
derfor ror vi inn mot land!
Refreng:
Hiv o’hoi!
Snart er skatten vår,
så kan vi ta det rolig
de neste hundre år.
Vi seiler over alle hav
og skaper skrekk og gru.
Når du ser det sorte flagget,

er det altfor sent å snu.
Gjennom ild og vann
ror vi alle mann,
men jeg som kommer først
heter Kaptein Sabeltann
(Refreng)
Vi reiser ikke videre
før skatten er ombord.
Når vi røver eller plyndrer,
er det ingen «kjære mor».
Kaptein Sabeltann
er en farlig mann.
Nå kan jeg lukte gull,
derfor ror vi inn mot land.

Når sommerdagen ligg utover landet
Og du og æ har funne oss ei strand
Og fire kalde pils ligg nedi vannet
Og vi e brun og fin og hand i hand
Når vi har prata om ei bok vi lika
Og alt e bra og ikke te å tru
Ingen e så go' som du da, ingen e så go'
som du
Når høsten finns og hverdagslivet venta
Og fuglan tar te vett og flyg mot sør
Og vi får slit med regninga og renta
Og meninga forsvinn i det vi gjør
Når vi må over mang en liten avgrunn
Og ofte på ei falleferdig bru
Ingen e så go' som du da, ingen e så go'
som du

Men av og til når tegnan blir førr tydelig
Og dem som sett med makta gjør mæ
skremt
Når de fine ordan demmes bi motbydelig
Og tankan bak e jævli' dårlig gjemt
Da har æ ei som vet at folk vil våkn' opp
Og at vinden ifra høyre snart vil snu
Ingen e så go' som du da, ingen e så go'
som du
Og når æ kryp te køys og frys på beina
Og du har lagt dæ før mæ og e varm
Da vet du æ e liten og aleina
Og låne mæ litt dyne og ei arm
Og dagen den e viktig og den krev oss
Men natta den e din og min og nu
Ingen e så go' som du da, ingen e så go'
som du

Behandling av kursdeltagere

Oppskrift på et fint kurs
Du trenger…
Slik gjør du…
Stekes i ovnen på…

§ 2-1.Plikt til å forebygge fare for brann eller eksplosjon mv.Enhver
som har befatning med eksplosjonsfarlige stoffer skal vise aktsomhet
og foreta det som er nødvendig for at fare for brann eller eksplosjon
forebygges og for å hindre at stoffet kommer på avveie eller i urette
hender.
Den som innehar tillatelse til håndtering av eksplosiv vare skal sørge
for at håndteringen til enhver tid foregår på en sikkerhetsmessig og
forsvarlig måte.
Ved tilvirking, oppbevaring av større mengder og handel med
eksplosiv vare skal det utpekes en kompetent person og ved behov
stedfortredere som skal påse at håndteringen foregår teknisk riktig
og på lovlig måte. Utpekt person kan være innehaver av tillatelsen,
eller i virksomhet leder eller en annen ansatt. Utpeking fritar ikke
innehaver av tillatelsen fra plikten i annet ledd.
Utpekt person skal ha god vandel og kunne fremlegge politiattest
som ikke skal være eldre enn tre måneder. Utpekt person må ved
behov raskt kunne innfinne seg der håndteringen av eksplosiv vare
foregår.
Kravene til utpekt person gjelder tilsvarende for dennes
stedfortreder.

Induksjonstopp Folklig
Bruksanvisning
Mål
Bredde: 22 7/8 "
Dybde: 20 1/8 "
Høyde: 2 1/4 "
Vekt: 24 lb 4 oz

Bredde: 58 cm
Dybde: 51 cm
Høyde: 5.6 cm
Vekt: 11.00 kg

Dette produktet krever montering
DokumenterNedlastinger for dette
produktet:
Monteringsanvisninger
Bruksanvisninger

- 5 års garanti. Les om vilkårene i
garantiheftet.

- Du har kontroll til fingerspissene
når du lager mat, med én timer for
hver sone. Du kan for eksempel få
perfekt kokte egg, grønnsaker, ris
eller pasta.

- Induksjonstopper er svært
energieffektive, raske og presise,
siden induksjonsteknologien
overfører varmen direkte til kokekar
med stålbunn.

- Trykk inn låseknappen i 4 sekunder
for å aktivere barnesikringen og
rengjøringsfunksjonen midlertidig.
Da kan du rengjøre platetoppen uten
å endre noen innstillinger.

- Boosterfunksjonen (P) gir ekstra
energi til en enkelt kokesone. Denne
typen rask og intens varme er ideell
til å koke opp vann, frityrsteke mat
eller brune kjøtt.

- Enkel å rengjøre, bare tørk av med
en fuktig klut eller svamp, siden sølt
væske eller mat ikke brennes fast på
overflata.

Nøkkelegenskaper

- Anti-oversvømmingssikring skrur
automatisk av platetoppen
- Power management gjør at du kan
dersom grytens innhold koker
regulere den forhåndsinnstilte
over og søler på bryterne.
maksimale effekten for å passe til
ulike installasjonskrav.
- Berøringspanelet gjør det mulig for
Designer
deg å regulere varmen enkelt og
nøyaktig ved å skyve fingeren over M Warnhammar/D Wahl
temperaturskalaen eller trykke frem
ønsket temperatur i displayet.

Skriv en rar tekst!
• Surrealisme
Sett sammen hva som helst, klipp ut, bytt om. Kanskje gir det mening
likevel, for noen?

Skriv et dikt!
Eller skriv et formdikt (Apollinaire: Calligrammes 1918)!

lett
ikke
bare
Det
var
Kurset skulle bygge meg opp
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Skriv et dikt!
Forslag til førstelinjer:
Jeg har en drøm
Det var en gang
All makt i denne sal
Det enkle er ofte det beste
Her er værvarselet
Advarsel!

