
Popkulturens fantasi
Deltagerne udforsker, hvordan karakterer og historier fra popkulturen kan blive og
har været brugt til at fremme kendskabet og støtten til forskellige sager. Deltagerne
identificerer én karakter og historie fra popkulturen, der kan bruges til at øge
opmærksomheden omkring en sag, som er vigtig for dem.



Popkultur og aktivisme
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Fortæl dine studerende følgende

At trække på billeder, lektier eller eksempler fra karakterer i dine yndlingsbøger, -film
og -programmer kan være en glimrende måde at øge kendskabet til en sag på. Ofte
kan folks oplevelser af fiktive karakterer påvirke deres tanker om problemer i den
virkelige verden.

Eksempelvis kan Harry Potters holdning til husalfer måske gøre én mere bekymret
over børneslaveri eller dårlige arbejdsvilkår inden for produktion. Efter James
Camerons Avatar udkom, opstod der en bølge af interesse for miljøbeskyttelse.
Beundringsværdige karakterer kan potentielt føre til brede adfærdsmæssige
ændringer, hvilket gør dem perfekte til brug i støttekampagner. 

Vis et eksempel på en nylig video på en storskærm i din/deltagernes lokale/regionale
kontekst for yderligere at fasttømre konceptet med brug af popkultur til at skabe
kendskab til en mærkesag. Et eksempel fra USA (på engelsk) er Harry Potter Fans
Win Against Child Slavery af The Harry Potter Alliance. Når du har vist videoen, kan
du forklare, hvorfor du har valgt denne video, og hvorfor du mener, at den er et godt
eksempel på at øge kendskabet til en mærkesag via popkultur.

Fortæl dine studerende følgende

I den følgende opgave skal du udvikle din egen støttekampagne ved hjælp af en
populær karakter eller historie. 



Opgave
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Fortæl dine studerende følgende

Vi skal rundt i hele lokalet, og hver person skal nævne et par af sine
yndlingskarakterer eller -historier.

Interaktion i klassen

Få deltagerne til at nævne to eller tre af deres yndlingskarakterer eller -historier fra
popkulturen. Opdel så eleverne i tremandsgrupper på baggrund af lignende
interesser.

Fortæl dine studerende følgende

Find som gruppe en karakter eller historie, som I kan bruge til at kommunikere et
problem, der er vigtigt for jer.

Skriv som gruppe svarene på følgende spørgsmål:

1. Hvilken karakter eller historie fra popkulturen har I valgt?

2. Hvilket problem vil I gerne lægge vægt på ved hjælp af karakteren eller
historien?

3. Hvilken film, musikalsk komposition eller fiktiv verden ville I basere jeres
støttearbejde på?

4. Hvordan kunne I lave et medie (f.eks. sang, tegneserie, plakat osv.) baseret på
jeres foretrukne form for popkultur til at øge kendskabet til det emne, I har valgt?

5. Hvordan kunne I dele dette arbejde online og nå ud til en bred målgruppe?
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