Tove – en lille digter
– af Line Jensen

VÆRKFORLØB

Tag med tilbage i tiden og mød Tove. Hun bor i en baggård på Vesterbro i København.
Hun henter gammelt brød hos bageren og deler lokum i gården med alle de andre beboere.
Men hun har en hemmelig drøm.

U n d e r v i s n i n g s f o r l ø b t i l 2 . - 4 . k l a s s e u d a r b e j d e t a f Tr i n e M a y

FØR DU OPLEVER BOGEN

Bogen, du skal opleve her, hedder Tove – en lille digter.
Tal i klassen om:
• Hvad er en digter?
- kender I nogle digtere?
• Er der forskel på en forfatter og en digter? Hvordan?
• Har I selv prøvet at digte?
• Hvad er et digt?
Nu skal I opleve bogen. Lyt til jeres lærers oplæsning, mens I følger med i ord og
billeder.

EFTER DU HAR OPLEVET BOGEN

Nu kender I historien om Toves barndom på Vesterbro.
Først skal I tale i klassen om bogens indhold. Og om, hvordan Toves liv var anderledes end jeres liv:

Ordstafet
Tegn et kolonnenotat på tavlen med de fire overskrifter her:

Familieliv

Bolig

Interesser

Skoleliv

Sig på skift i klassen et ord eller en sætning, der kan passe ind i en af de fire kolonner,
fx Boede på Vesterbro eller Dygtig i skolen. Jeres lærer skiver jeres ord i kolonnerne,
og I taler om Toves liv undervejs.
Når I har notatet fyldt op med ord, skriver I hver især de bedste af dem i jeres eget
kolonnenotat på næste side.
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Familieliv

Bolig

Interesser

Skoleliv

Tal bagefter i klassen om:
• Der står i bogen, at Tove følte sig anderledes end de andre børn i gaden.
- Hvorfor tror I, hun følte sig anderledes?
- Kan I genkende den følelse fra jer selv?
- Hvordan er det at føle sig anderledes?
• Hvorfor prøvede Tove af og til at se dum ud, uden at hun var det?
• Hvilke drømme havde Tove?
- Gik de i opfyldelse?
• Hvilke drømme har I?
- Hvad skal der til, for at de kan gå i opfyldelse?
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Makkerpar
Find i makkerpar steder i bogen, hvor I synes,
- det er synd for Tove
- Tove er heldig
- Tove er dygtig
- Tove er snedig
Udveksl bagefter jeres tekststeder og tanker om dem i klassen.
Nu har I talt om bogens indhold. Og det skal I tale meget mere om senere.
Men her skal I tale om bogens udtryk – altså hvordan historien bliver fortalt.
Tal i klassen om:
Historien om Tove bliver fortalt gennem både skrift og billeder.
• Hvad kan I sige om billederne?
- Hvordan er de tegnet?
- Hvilke farver er brugt?
- Får vi noget at vide om Toves liv gennem billederne, som vi ikke får i ordene?
- Hvilket indtryk får I af Tove ved at se tegningerne af hende som voksen?
- Der er også et fotografi af hende. Får I et andet indtryk af hende ved at se det?
Hvordan?
• Hvad kan I sige om skriften?
- Hvornår er den håndskrevet? Og hvornår er den computerskrevet?
- Nogle gange står den håndskrevne tekst i talebobler, andre gange står ordene 		
rundt omkring Toves hoved. Hvordan er håndskriften forskellig i de to tilfælde?
- Hvordan er sproget forskelligt i de to tilfælde?
- Passer håndskriftens udseende med ordene sprog? Hvordan?
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Tidsrejse: Lev dig ind i historiens tid
Bogen foregår for næsten 100 år siden. Og dengang var livet for en lille pige helt
anderledes, end det er i dag.
Prøv nu i makkerpar at forestille jer, hvordan det var at være barn på Toves tid
og i hendes situation. Under hver overskrift i kasserne herunder er der to situationer. Den ene elev fortæller om den ene situation i et halvt minut. Bagefter fortæller
den anden elev om den anden situation i et halvt minut.
Jeres lærer kan læse spørgsmålene op og tage tid.

Lokum i gården

Ét soveværelse til hele familien

1. elev:
Du ligger i din seng midt om natten
og vågner og skal tisse.

1. elev:
Du vågner om natten, fordi din
far snorker. Du kan ikke falde i
søvn igen.

Hvordan er det? Hvordan har du det?
Hvordan føles det at være på lokummet?

Hvordan er det? Hvad gør du?

2. elev:
Du sidder i stuen en eftermiddag i
februar og skriver i din poesibog.
Det sner og stormer udenfor.
Nu skal du tisse.

2. elev:
Hele familien er i kommet i seng, og
du vil gerne ligge og kigge lidt i din
poesibog.
Men den er hemmelig, og de andre
må ikke se den.

Hvordan er det? Hvad gør du?
Hvordan lugter der på lokummet?

Hvordan er det? Hvad gør du?
Hvad tænker du?

Intet sted er dit eget – ikke engang et
skab eller en skuffe

Skrappe lærere og fattige forældre

1. elev:
Du har skrevet et hemmeligt digt, som
ingen andre må se, men du har intet
sted at gemme det.
Hvordan er det? Hvad gør du?
2. elev:
Du har fået et kærestebrev af en fra
klassen, som ingen andre må se.
Hvordan er det? Hvordan har du det?
Hvad gør du af det?

1. elev:
Du kan læse og glæder dig til at komme
i skole, men får at vide, at skolen ikke
kan lide sådanne børn.
Hvordan er det? Hvordan har du det?
Hvad gør du?
2. elev:
Du elsker bøger og vil gerne i gymnasiet. Men du får ikke lov, for dine forældre har ikke råd.
Hvordan er det? Hvad tænker du?
Hvad gør du?
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Tidsmarkører
I en fortælling, der foregår for mange år siden, er der ting eller væremåder, der viser,
at historien foregår i gamle dage. Dem kalder vi tidsmarkører.
Hvis fx
- folk kører i sporvogn
- det koster 2 kroner at gå i biografen
- lærerne slår deres elever
så er det tidsmarkører, der viser, at historien foregår i gamle dage.
En tidsmarkør i Tove – en lille digter er skrivemaskinen. Sådan en brugte man, før
man havde computere. Det smarte ved en skrivemaskine er, at den printer samtidig
med, at man skriver.
Prøv, hvis I har mulighed for det, at skrive på en skrivemaskine.
• Hvordan er den smartere end en computer?
• Hvordan er den helt håbløs i forhold til en computer?
• Hvilke tidsmarkører kan I ellers finde i Tove – en lille digter?
Det kan både være ting og måder, man opførte sig på. Skriv dem her:
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Noget er det samme
Selv om meget var anderledes, da Tove var barn, er der alligevel noget, som er det
samme for børn – uanset hvor og hvornår man vokser op.
Tal i klassen om, hvad der er ens for alle børn, uanset tid og sted.

Toves liv:

Fælles:

Mit liv:

Udfyld bagefter et venn-diagram om det, der var særligt for Toves liv, særligt for dit
liv – og det, der er fælles for både dit og Toves liv:

Saml op i klassen.
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Tiden går
Historien foregår i gamle dage, men hvor lang tid går der? Det skal I tale om her.
Tal i klassen om:
På første opslag er Tove voksen, på det andet opslag er hun barn. Vi springer altså i
tiden.
• Hvorfor tror I, forfatteren har fortalt Toves historie ved at springe i tiden?
• Hvor lang tid går der i bogens forløb?

Tidslinje
På næste side har du en tidslinje, der viser nogle af de vigtige begivenheder i Toves
liv, vi hører om i bogen:
- Da hun begynder i skole
- Da hun får en poesibog
- Da hun er færdig med skolen
- Da hun er konfirmeret
- Da hun får trykt et digt
- Da hun bliver berømt
Gennemgå begivenhederne i makkerpar. I skiftes til at tale om én begivenhed.
Kom ind på
- Hvorfor er det en vigtig begivenhed for Tove?
- Hvad kommer begivenheden til at betyde for hende?
- Hvordan har hun det lige på dét tidspunkt i sit liv?
Skriv og tegn bagefter om begivenhederne på tidslinjen på næste side. I tegner over
linjen og skriver nogle stikord under linjen.
Så har I et overblik over Toves liv.
Brug det til at fortælle jeres forældre om Toves liv.

© Trine May Kopiering må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med
Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen

8

Toves tidslinje

Tove er lille
Første skoledag
Får en poisibog
Færdig med skolen
Konfirmation
Får trykt et digt
Bliver berømt
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Poesibog
Tove elskede at skrive digte. Og hun var god til det.
• Find nogle af hendes digte i bogen.
- Hvordan er sproget her anderledes end i den øvrige tekst?
- Hvilke af ordene vil man ikke bruge, når man taler?
• Hvordan står håndskriften her på en anden måde, end når den optræder i
talebobler?
- Hvad kan det skyldes?
I bogen ser vi et kærlighedsdigt, Tove skrev i sin poesibog.
Nu skal I hver især skrive et kærlighedsdigt. Sproget skal være fint, som i Toves digte.
Her er nogle ord fra hendes digte:

vidunderlig

varsomt

hin

fable

bedrifter

blidt

Tal om, hvad ordene betyder, og find selv andre flotte ord – også nogle om kærlighed. Skriv dem her:

Dit digt skal have otte linjer, som Toves kærlighedsdigt. Hver anden linje skal begynde med Du er.
Udfyld linjerne på næste side. Du kan bruge nogle af Toves ord og ordene i kassen
herover.
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Du er

Du er

Du er

Du er

Læs digtet op for din makker, og lyt til din makkers digt. Drøft, om noget kunne
gøres bedre i jeres digte. Ret digtet til, og find en titel. Skriv den øverst.
Skriv nu dit digt på et hvidt A4-ark med din smukkeste håndskrift.
Saml alle jeres kærlighedsdigte i Klassens poesibog.
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Mig og Tove
Som afslutning på forløbet om Tove – en lille digter skal du lave en flot foldebog om
Tove. Og bagefter skal du lave en tilsvarende foldebog om dig selv. Dine to foldebøger skal i skrift og billeder vise Toves liv og dit liv – både jeres familieliv, bolig, interesser, skoleliv og jeres drømme. I har jo allerede været inde på det. Og I har masser
af ord om det i jeres kolonnenotat.
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Foldebog om Tove
Tag et A3-karton i en farve, der passer til bogen, og fold det, så det ligner et skab
med to låger.
• Klip midt på hver låge hen til foldelinjen, så du nu har fire mindre låger.
• Åbn de fire låger, og skriv og tegn om Toves liv på lågernes inderside. Skriv
Familieliv, Bolig, Interesser og Skoleliv som overskrifter på de fire låger – én
overskrift pr. låge.
• På midtervæggen skal du lave en collage, der i billeder viser Toves liv. Du kan
tegne, og du kan finde billeder på nettet ved at billedgoogle.
Tal først om, hvilke søgeord, der kunne være gode at bruge, og skriv dem på
tavlen, fx “Vesterbro baggård 1920” eller “skolestue Vesterbro 1920”.
Tag et hvidt A4-karton, og tegn Toves ansigt. Måske kan du ramme tegnerens
streg. Lad det gå helt ud til kanten af dit ark. Farv det, og klip det ud.
Skriv bag på tegningen om Toves drømme. Lim det ind i toppen af din bog.
Luk din foldebog, og skriv Tove – en lille digter udenpå. Du kan også dekorere
den med ting fra bogen.
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Foldebog om dig
• Lav bagefter en tilsvarende foldebog om dit liv:
Skriv og tegn om dit familieliv, din bolig, dine interesser og dit skoleliv på
indersiderne af lågerne.
• Lav i midten en collage, som bliver et tidsbillede på den tid, du lever i.
• Tegn dig selv, klip billedet ud. Skriv bagpå om dine drømme, og lim det ind i
toppen af din bog.
• Luk din foldebog, og skriv dit navn udenpå.
• Udstil jeres foldebøger i klassen.
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LÆRERVEJLEDNING

At sætte Tove Ditlevsen på skemaet i 2.-4. klasse, kan måske umiddelbart synes en
kende ambitiøst. Det er ikke desto mindre, hvad forløbet her gør, men det er naturligvis ikke Tove Ditlevsens forfatterskab, der er i fokus, men hendes liv – især hendes
barndomsliv på Vesterbro, hvor hun voksede op.
Bogen Tove – en lille digter giver et sjældent indblik i barndomslivet i 1920’erne og
ikke mindst et indblik i en lille pige med store drømme. På den måde er bogen vedkommende og aktuel for alle børn (og voksne). Uanset hvor forskelligt livet er for
et barn, der vokser op i 1920’erne og 2020’erne, er der alligevel noget, der er ens: At
have drømme, at føle sig anderledes, at føle skam – for blot at nævne tre grundfølelser, der udfoldes i bogen, og som alle kender til, uanset tid og geografi.

Et multimodalt værk
Der er mange modaliteter i spil i bogen, og både skrift og billeder varierer:

Skrift
Noget af fortællingen er typografisk sat (computerskrift), mens andet er håndskrevet, men også håndskriften varierer. Når den står i talebobler og er replikker, er den
skrevet med versaler, mens den i de passager hvor den indeholder brudstykker af
digte, er skrevet med sirlig skråskrift og er spredt ud over opslaget.
I begge tilfælde optræder skriften forholdsvis barnligt, men i digtpassagerne er den
fin og snirklet. Her er det er tydeligt, at skribenten har gjort sig umage. På den
måde tilsvarer skriftens udseende dens indhold, idet de lyriske passager naturligvis
er skrevet i et andet og mere højstemt sprog, end replikkerne, der er daglig tale.
På opslaget, der viser Toves poesibog, er venstresiden typografisk sat, idet den fortæller om poesibogen, mens højresiden er håndskrevet og er poesibogen.
Det er et netop godt eksempel på, at modaliteter har medbetydning – og ikke kun
er ’til pynt’.

Billeder
Bogens billeder fremstår, ligesom skriften, også forholdsvis barnligt. De er meget
enkle i udtrykket, og oftest optræder de på en ren baggrund, som er holdt enten i
hvid, lyseblå eller lyserød. Der er med andre ord sjældent detaljer i baggrunden, der
kan gøre læseren klogere på forholdene i baggården, hos bageren, i skolen osv.
På bogens sidste opslag er endvidere et fotografi af Tove Ditlevsen som ung, mens
hun på tegningeren ser mere hærget ud med en smøg i hånden, et fyldt askebæger,
gamle kaffekopper og vinglas på bordet.
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Til trods for at baggrundene er rene, er der alligevel masser af detaljer og referencer
i billederne – mange af dem er referencer, som børn sandsynligvis ikke vil kunne
opfange; fx ser vi på bogens sidste billede – udover askebæger, kaffekopper og vinglas – også en laurbærkrans, hvilket er en reference til, at Tove Ditlevsen i 1955
modtog De Gyldne Laurbær for digtsamlingen Kvindesind.
En anden ‘voksenreference’ ses på opslaget umiddelbart før, hvor hun på tegningen sidder med tidsskriftet Vild Hvede, som det litterære skrift Hvedekorn hed i
1930’erne.
At bogens billeder har sådanne dobbelt-henvendelser til den implicitte læser (nogle
til børn – andre til voksne), vidner om, at Tove – en lille digter er for alle.

Send eleverne på en tidsrejse tilbage til 1920’erne
Forløbet har fokus på Toves liv og hendes opvækst i 1920’erne, og der perspektiveres
løbende til elevernes eget liv.
Der sker dels gennem en tidsrejse, hvor de skal forestille sig, hvordan det var at være
barn på Tove Ditlevsens tid. I den forbindelse kan det være relevant at vise klassen
billeder, filmklip, lade dem lytte til musik osv. fra tiden, ligesom du med fordel kan
medbringe effekter – ikke nødvendigvis fra 1920’erne, men bare fra ‘gamle dage’. Er
det muligt, vil det være et scoop at medbringe en skrivemaskine, som eleverne kan
prøve at skrive på.

Forløbets struktur
Forløbet er forholdsvis omfattende, og der kan naturligvis vælges til og fra blandt
aktiviterne, afhængig af den tid, I har til rådighed – og elevernes faglige formåen.
Inden eleverne oplever bogen, associerer de på ordet ‘digter’, der indgår i titlen.
Ordet bruges fortrinsvis om forfattere, der skriver digte. Tal også med eleverne om,
hvad forskellen er på et digt og en prosatekst, og hvordan sproget tit er anderledes i
digte end i talesprog. Det gælder særlig grad ældre digte.
Herefter læser du bogen op for eleverne, mens de følger med i dens verbaltekst og
billeder.
Efter eleverne har oplevet bogens fortælling i ord og billeder, er en indledende klassesamtale om bogens indhold og udtryk.
I forbindelse med indholdet kastes der i samtalen lys over Toves familieliv, boligforhold, interesser, skoleliv og drømme. Samtalen sættes i gang ved hjælp af en ordstafet. Her kommer eleverne på skift med indspark, og du skriver deres forslag på
tavlen under de fire overskrifter. Måske er det indimellem nødvendigt, at du omfor-
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mulerer nogle af deres ord, så de står så præcist som muligt. Tal undervejs i klassen
om forholdene i Toves liv.
Efterfølgende skriver eleverne hver især nogle af eksemplerne i deres eget kolonnenotat. Det er vigtigt, at de gemmer dette, da de skal bruge det igen senere i forløbet.
Efter denne indledende samtale om bogens indhold, sættes spot på dens udtryk. Se
ovenfor i afsnittet Et multimodalt værk.
Herefter følger nogle større aktiviteter om fortællingens tid:
- dels den fortalte tid (tidsforløbet, fortællingen strækker over fra Tove er førskolebarn, til hun er voksen og en berømt forfatter)
- dels den historiske tid, fortællingen udspiller sig på, hvilket for størstedelen
af bogen er i 1920’erne, da Tove var barn. Den strækker sig på billedsiden helt op
i 1950’erne, fx med angivelse af laurbærkransen, som Tove Ditlevsen blev til delt
i 1955.
Det er naturligvis ikke tanken, at eleverne skal være bekendt med termerne fortalt
tid og historisk tid, men de gør sig erfaringer med de to forskellige former for tid
gennem aktiviteterne her:
Hvad angår den fortalte tid indsætter de vigtige begivenheder i Toves liv på en tidslinje. Det er værd at bemærke, at fortællingen om Toves barndom er indrammet af
situationer fra hendes voksenliv. Fortællingen begynder og slutter med Tove som en
berømt forfatter.
Hvad angår den historiske tid skal de finde tidsmarkører i bogen, og der er mange:
Skrivemaskinen, lokum i gården, gammelt brød hos bageren, ikke at have råd til
gymnasiet, forældrenes kønsrollemønster, at Tove afslutter skolen efter sin konfirmation for at arbejde, at mor stopper strømper osv.
Selv om der naturligvis er stor forskel på at være barn i 1920’erne og i dag, er der
alligevel noget, der er det samme. Eleverne skal hver især give udtryk for forskelligheder og ligheder i et venn-diagram. Af fællestræk kan fx nævnes, at alle børn har
drømme, de går i skole, de leger osv.
Herefter kan eleverne eksperimentere med selv at digte et kærlighedsdigt. Forklar
klassen, at det gode ved at skrive (og læse) digte er, at her kan man få de store ord i
munden – ord som man ikke går og siger til daglig. De skal finde flotte ord, og dette
kræver sikkert hjælp for mange, så øvelsen kan med fordel foregå i fællesskab, hvor
I finder flotte ord. Tag evt. gamle kærlighedsdigte med og læs enkelte strofer op. De
behøver ikke være skrevet til børn, men kan fx være af Emil Aarestrup, Christian
Winther el.a.
På samme måde som Tove, skal eleverne skrive deres digte med en flot og dekorativ
håndskrift.
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Det er oplagt at samle klassens digte i en poesibog, men de kan naturligvis også
udstilles på en væg i klassen.
Afslutningsvis udfærdiger den enkelte elev en foldebog, der viser Toves barndomsliv. Her bruger de ord fra deres kolonnenotat, og gør sig umage med at få den så flot
som muligt.
Efterfølgende fremstiller eleven en tilsvarende foldebog om sig selv.
God fornøjelse med forløbet.
Trine May 2021
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