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AKTIVITETAKTIVITET Godt nytår! … mere eller mindre

Nytåret er den tid på året, hvor mange tænker tilbage på året, der er gået – og på alt 

det, der venter i det nye år. Mange deler deres tanker på sociale medier.

Her skal du møde tre personer, der hver især har postet deres nytårstanker på In-

stagram eller Facebook: Svend Brinkmann, Michelle Lyngsdal og Robin Schneider-

mann. 

Når du har læst deres tekster, og I har talt om dem i klassen, skal du selv skrive en 

tilsvarende tekst med dine tanker om året, der er gået og om det nye år, der venter. 

Du vælger selv, hvem af de tre, du vil lade dig inspirere af.

Svend Brinkmann: Ønsker for 2022
Svend Brinkmann er forfatter, debattør og professor i psykologi – og så er han sær-

deles aktiv på SoMe. De fleste af hans posts på Instagram er ikke billeder, men korte 

tekster, hvor han med humor og sprogligt overskud deler ud af sine tanker. Op til 

nytår postede han sine ønsker for 2022. Læs teksten op i klassen:
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Tal i klassen om
• Hvad er jeres umiddelbare tanker om hans tekst?

• Teksten består af 18 korte statements.

- I hvilke af hans statements er der kommentarer til emner, der har fyldt i 

 mediebilledet i året, der er gået?

- Hvad er hans holdning til dem?

-  Er I enige med ham? Hvorfor? / Hvorfor ikke?

• I flere af hans statements er der sproglige finurligheder, og han leger med 

sproget. 

- Hvor er han særlig raffineret? 

-  Hvordan er teksten alvorlig?

-  Hvordan er den sjov?

Makkerpar
Gå sammen i makkerpar, og nærlæs hvert af tekstens 18 statements. Prøv, når I har 

læst et statement, at sætte flere ord på det. Hvad mener han fx med Mindre Dubai, 

mere Mols? Og hvordan forholder I jer til det?

Tal bagefter i makkerparret om:

• Hvilke statements har at gøre med

- politik? 

-  vores adfærd – måden vi opfører os på og er sammen på?

-  helt konkrete ting eller aktiviteter?

• Prøv at indkredse Svend Brinkmanns holdninger og livssyn:  

- Hvilke værdier anser han for vigtige? 

-  Hvad anser han for at være dumt eller overflødigt?

• Hvor er I enige med ham, og hvor er I uenige? Hvorfor? 

 

Saml op i klassen.
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Michelle Lyngsdal
En anden, der har delt sine tanker om det forgangne år, er Michelle Lyngsdal. Hun 

er lærer i Brabrand, og så er hun studerende på Manuskriptskolen for Børnefiktion 

i København.

I et post på Facebook har hun opstillet en liste med 50 punkter om noget af det, hun 

har gjort eller oplevet i 2021. Her er et uddrag af hendes liste:

2021 var året, hvor jeg:

Læste bøger

Så et brudepar stige ind i en limo foran bowlingcenteret ved Tårnby Torv

Fik et legat på 10.000 kroner fra Nordisk Film

Blev testet for Corona 43 gange

Tabte en pose ris på gulvet i Netto

Sad i sommerhaven og lyttede til sæson 6 af MDWAP

Købte et nyt hoved til støvsugeren

Betalte 3500 kroner for at få fikset Elmers vinduesvisker på bagruden

Bagte nogle kager

Spiste aftensmad i haven, når vejret var til det

Købte mundbind

Grinede en del

Så alt for mange pressemøder

Skiftede pære i lampen i entreen

Havde mine guldsko på

Fik en togbom i hovedet i Svendborg

Tog en slurk cola zero i ny og næ

Var i København, Odense, Viborg, Bramming, Ribe og Svendborg

Tænkte på min far

Opdagede hindbærtærte

Spiste virkelig meget dild og müsli

Var nødt til at stoppe med at se Skadestuen midt i sæson 8, fordi det er der, Dr. Green dør
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Tal i klassen om
• Michelle skriver om stort og småt. Hvilke af hendes oplevelser, tror I, hun har 

oplevet som 

- sjove?

-  pinlige?

-  sørgelige?

-  irriterende?

• Hvilke oplevelser tror I, gjorde hende stolt?

• Hvilke oplevelser tror I, gav hende dårlig samvittighed?

• Prøv også her at indkredse, hvad I tænker, Michelle er for en person.

Robin Schneidermann: Om 2021
Den sidste SoMe-nytårstekst, I skal læse, er skrevet af Robin Schneidermann. Han 

har valgt at stille sine oplevelser op som en slags regnskab. Nytårsaftensdag postede 

han sit regnskab på Facebook:

Om 2021

Der er sket lidt af hvert. Jeg har prøvet at holde regnskab.

Ægteskaber indgået: 1

Børn fået: 0 (heldigvis!)

Sommerhusture: 5

Eksotiske udenlandsrejser: 0

Quizzer afholdt: 8

Bedsteforældre mistet: 1

Overnatninger i telt: 1

Overnatninger på hotel: 2

Undulater mistet: 1

Nye skydevåben indkøbt: 0 (Svagt, svagt, svagt!)

Gode stunder med venner: Utallige.
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Tal i klassen om
• Hvor gammel tror I, Robin er? Hvad i hans tekst kan pege på det?

• Hvad tror I ellers, han er for en fyr? Hvorfor?

• Er hans opslag humoristisk eller alvorligt? Eller begge dele? Hvordan?

• Han nævner både store begivenheder og mindre væsentlige oplevelser fra året.

- Hvilke punkter i hans regnskab, tror I har betydet mest for ham? Hvorfor?

• Hvorfor tror I, han har lavet sin nytårsstatus som et regnskab?

• Sammenlign de tre nytårstekster:

-  hvilke(n) er mest personlig(e) og handler udelukkende om afsenderens eget   

 liv?

-  hvilken er mest filosofisk? Hvordan?

-  hvilken kan du bedst lide? Hvorfor?

-  alle tre har stillet deres tekster op som punkter på en liste. Hvorfor mon?

Din egen nytårstekst
Nu skal du skrive din egen nytårstekst, inspireret af enten Svend Brinkmann, Mi-

chelle Lyngsdal eller Robin Schneidermann. Du vælger selv. 

Vælger du Svend Brinkmann, skal du skrive en tekst med titlen Mine ønsker for 

2022. Vælger du Michelle Lyngsdal, skal din tekst have titlen 2021 var året, hvor jeg: – 

og vælger du Robin Schneidermann, skal du lave dit eget regnskab med overskriften 

Om 2021.

I det følgende får du en vejledning til, hvordan du kan arbejde med din tekst.

 
Valgmulighed 1: Mine ønsker for 2022
 

Din tekst skal, ligesom Svend Brinkmanns, bestå af en række statements, der alle 

indeholder ordene Mindre …, mere …

Inden du skriver din tekst

Tænk dig først grundigt om: Hvad vil du gerne have mindre af, fra året, der er gået? 

Fyld den øverste boks på næste side med enkeltord om det, du er godt og grundigt 

træt af fra 2021. 

Det kan være alt lige fra store emner, der har fyldt i medierne, til vores adfærd og 

måde at være sammen på, eller det kan handle om din egen nære verden. Skriv der-

udad i 10 minutter.

Skriv bagefter, hvad du gerne vil have mere af i det kommende år. Du kan både 

skrive om konkrete ting og om, hvilke værdier, du anser for vigtige. Skriv igen i 10 

minutter.
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Mindre:

Mere:
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Skriv din tekst

Læs dine ord igennem, og understreg dem, der kunne være gode at få med i din 

tekst.

Eksperimentér nu i et tekstdokument med at sammensætte dine ord på gode måder. 

Din tekst skal, ligesom Svend Brinkmanns, være en række korte, punktopstillede 

statements. 

Alle skal begynde med Mindre … efterfulgt af mere ...

Måske skal du af og til finde andre ord for de emner, du har valgt, hvis det klinger 

bedre sammen med de øvrige ord i din tekst. Brug evt. www.synonymet.dk for in-

spiration.

Tænk i det hele taget over, hvordan dine statements klinger bedst muligt – hver for 

sig – og i sammenhæng med hinanden. Fx kan bogstavrim, modsætninger, genta-

gelser være gode tricks. Svend Brinkmann gør i sin tekst brug af dem alle. Overvej 

også rækkefølgen af dine statements.

Når din tekst sidder lige i skabet, læser du grundig korrektur. Få også gerne en an-

den til at gennemlæse den. Ret eventuelle fejl, og print din tekst.

 
Valgmulighed 2: 2021 var året, hvor jeg: 
 

Skriv en tekst, inspireret af Michelle Lyngsdals, om, hvad du har gjort eller oplevet 

i 2021. 

Din tekst skal, ligesom Michelles, være punktopstillet, og du kan nævne både kede-

lige, pinlige, sørgelige eller sjove ting – stort og småt i en skøn blanding.

Skriv dine punkter i et tekstdokument, som de umiddelbart falder dig ind. Overvej 

bagefter rækkefølgen, og flyt evt. rundt på dine punkter. Skriv selvfølgelig i datid.

I modsætning til Michelles tekst, skal din tekst have endnu et afsnit med overskrif-

ten 2022 er året, hvor jeg:

Her skriver du en tilsvarende punktopstillet liste over, hvad du skal i 2022. Også her 

kan du blande stort og småt, og dine punkter kan fx handle om noget, du har plan-

lagt, mål, du har sat dig, mennesker du skal møde osv. Skriv igen først dine punkter, 

som de falder dig ind. Overvej bagefter rækkefølgen. 

Læs grundig korrektur, når du er færdig. Få også gerne en anden til at gennemlæse 

din tekst. Ret eventuelle fejl, og print din tekst.
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Valgmulighed 3: Om 2021

Lav et regnskab over dit 2021, inspireret af Robin Schneidermanns tekst. Overvej 

først grundigt:

-  hvilke begivenheder og oplevelser skal med? Måske har du været til familiefester, 

på ture, mistet noget eller nogen?

-  er der noget, du ikke har oplevet, men som du gerne ville have oplevet? Du kan 

godt have det med i dit regnskab med et efterfølgende: 0. Det har Robin Schnei- 

dermann også.

Skriv dine ideer i boksen her:

Skriv dit regnskab i et tekstdokument, stillet op som Robin Schneidermanns. Over-

vej rækkefølgen af dine punkter.

Læs grundig korrektur, når du er færdig. Få også gerne en anden til at gennemlæse 

din tekst. Ret eventuelle fejl, og print din tekst.

Del jeres tekster
Læs jeres tekster op for hinanden i grupper. Hæng dem efterfølgende op i klassen 

eller et andet sted, så I kan læse om hinandens liv og tanker.


