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Digtoplæsning: 
Kursisterne reagerede positivt på 
Victor Boys oplæsning. De kunne 
godt lide hans ungdommelige stil 
med tatoveringer og lige-ud-af-
posen sprog. Flere gav udtryk for, 
at de var meget imponerede over 
hans mange udgivelser i så ung 
en alder. En af kursisterne ville 
bagefter også selv være digter. 

Billedcollage: 

Der var delte meninger om billed-
collagen. Flere kursister syntes, 
det visuelle aspekt var godt, men 
at billederne ikke kunne stå ale-
ne. De gav udtryk for, at der ger-
ne måtte være mere tekst, og at 
de eventuelt kunne lave deres eg-
ne billede- og tekstcollager for at 
få mere ud af det.  

Performance:  

Performancen var en stor succes. 
Kursisterne viste efterfølgende 
stor interesse for konceptet og 
spurgte ivrigt ind til performe-
rens forberedelse. De roste også 
hendes tekstvalg, da de følte, de 
havde nemt ved at identificere 
sig med tekstens fortæller. 

Performance: 

Kursisterne gav udtryk for, at bin-
det for øjnene skærpede deres 
andre sanser og var med til at 
skabe klare billeder i deres hove-
der. Det hjalp dem også med at 
fastholde opmærksomheden, da 
de ikke kunne sidde og kigge på 
deres telefoner, som de sagde, 
de ellers gjorde i undervisningen. 
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E-learning: 

Der var delte meninger om e-
learning. Kursisterne gav udtryk 
for, at der hellere skulle tænkes 
ud af boksen i stedet for at bruge 
den samme gamle formidlings-
form. De mente dog, at formatet 
godt kunne bruges i forbindelse 
med indlæring af mange fakta, 
som til eksamensforberedelse. 

Virtual Reality:  

Kursisterne gav udtryk for, at Vir-
tual Reality-brillerne var en fed, 
sjov og anderledes oplevelse, der 
skabte en stor grad af indlevelse. 
De efterlyste dog, at selve indhol-
det havde noget med litteratur og 
danskundervisning at gøre og ikke 
blot var en fremvisning af en til-
fældig Virtual Reality-oplevelse. 

Virtual Reality:  

Kursisterne idéudviklede med 
stor begejstring på muligt littera-
turorienteret indhold til Virtual 
Reality-brillerne. De foreslog 
bl.a., at man lavede indhold, der 
gjorde det muligt at opleve et 
hovedværk, en litterær tidsperio-
de eller en stor dansk forfatters 
liv på deres egne kroppe. 

Digital litteratur:  

Kursisterne var overvejende posi-
tivt stemte overfor digital littera-
tur. Især SMS-litteratur fangede 
deres interesse, hvilket skyldtes 
to ting. For det første deres nære 
kendskab til formen fra deres 
hverdag og for det andet den 
mere intime følelse, som det gi-
ver at modtage litteratur på SMS. 

 


