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Ugledikt III av Arild Nyquist – med lyd og dramatisering 
Av Kristin Fonnes 
 
Utforsking av et dikt der elevene selv lager en framføring med lydbilder, ut fra sin egen forståelse av 
diktet. For elever på mellomtrinnet og i ungdomsskolen, samt kulturskolegrupper. 
 
Dette opplegget kan brukes til alle mulige dikt. Ved å skape spenning og forventning når elevene hører 
diktet første gangen slik som beskrevet i opplevet, blir opplevelsen forsterket for lytteren (og 
avsenderen!). Bruk gjerne et engelsk dikt i en lignende setting. Fokuset her er mer på individuell 
opplevelse og utforsking, enn på tolkning av innholdet, noe som kan være forfriskende for både norsk- 
og engelskfaget. 
 

Hvorfor dette diktet? 
Ugledikt III handler kanskje ikke bare om ugler. Dette er et spennende dikt, som – når man snur og vender 

litt på det – kan få fram utrolig mange tolkninger fra dem som hører det. I denne oppgaven skal vi ikke 

legge føringer for hvordan elevene oppfatter innholdet, men legge rammene til rette slik at de lytter 

intenst. Diskusjonen som kommer i etterkant kan gi deg som lærer helt andre tanker om diktet enn det du 

hadde på forhånd. Her er det duket for en rekke temaer som er svært aktuelle i elevenes hverdag. Noen 

kan du gjerne selv tenke over på forhånd, slik at du kan lede samtalen videre hvis den skulle stå fast: 

- Ensomhet 

- Fremmedfrykt 

- Å skille seg ut 

- Nett-troll 

- Å tørre å vise seg fram 

Teksten finner du ved å google «Ugledikt» eller «Hallo, langt der inne». 

Hør Arild Nyquist lese diktet her: https://www.youtube.com/watch?v=R14JNCNbdx0 

 

Forberedelse for læreren: 
- Lær deg diktet godt, slik at du kan lese det med innlevelse 

- Gjør deg noen tanker om hvor du vil stoppe opp, eller snakke fortere, være redd – glad? 

Sint? Hvordan vil du avslutte? 

- Du trenger et lystett rom og en lommelykt. 
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Framgangsmåte: 
1) Ta med elevene til et lystett rom. Be dem gjemme seg som best de kan bak stoler, gardiner 

etc., og så slukke lyset. Selv går du ut av rommet før de starter med å gjemme seg. Avtal at 

du skal komme etter to minutter, eller når en av elevene kommer og sier at de er klare. 

2) Tenn lommelykten og gå inn i rommet. Elevene er forberedt på at du skal lete etter dem, 

men istedenfor begynner du med: «Hallo…? Langt der inne i skogen? Er du der, langt der 

inne i skogen? Gjemmer du deg, langt, langt der inne i skogen og ikke vil komme ut?» osv. 

Du kan gjerne lyse litt rundt, men ikke finne elevene – du ser ingen inne i skogen. Du går 

heller ikke særlig langt inn i rommet, du står utenfor skogen. Fortsett gjennom hele diktet, 

og husk å ta pauser. Det er helt stille, for elevene har jo gjemt seg for deg!  

3) Når du er ferdig lar du det gå noen sekunder, før du slår på lyset. Elevene kan komme fram 

fra skjulestedene eller bli sittende, fint om det ikke blir mye omrokkering – la dem sitte på 

gulvet der de er.  

4) Hva opplevde elevene? Hvordan føltes det? Og hva var det egentlig du sa, hva handlet det 

om? La det komme mange innspill her, alle like viktige, alle like riktige. 

5) Diskuter nå med elevene hvordan man kan framføre diktet for andre. Kan man for 

eksempel ha ekko? Hvisking? Roping? Hvor gjør man hva? Hvor skal man framføre det, 

hvordan sitter publikum? Hva slags lyder/lydkulisser kunne vi hatt? Noen rekvisitter eller 

enkle kostymer? Dette er en ren idémyldring. 

6) Del elevene i små grupper på 3-5 stk. Nå får de teksten, og legger opp sin egen framføring, 

med utgangspunkt i spørsmålene fra punkt 5. De øver på selve diktlesingen. 

7) Lydkulisse: Gruppene lager lydkulisser til diktet. En skog – en vei? Hva skjer inne i skogen, 

hva hører vi? Kanskje kommer en lyd som hovedpersonen reagerer på/skvetter av? Osv. 

Bruk gjerne ting i rommet til å lage lydene med. Det kan også legges på en liten melodi el.l. 

et sted, hvis noen spiller et instrument, eller det kan tas opp lyder/lages digitalt, som 

gruppas lydtekniker spiller av underveis. 

8) Dramatisering: Gruppene skal nå finne ut hvordan de vil gjøre det på scenen – skal noen ha 

en slags rolle? Alle? Hvor går de – hva skjer – skal den som leter møte på noe skummelt, 

tråkke på en kvist… Den/de som gjemmer seg – hva med dem? Hvem er de? Hva gjør de? 

9) Framfør!  
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