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KAPITEL 1

KIM FUPZ AAKESON

KAPITEL FÆRDIG

KAPITEL 2

LÆRINGSMÅL & AKTIVITETER

Læringsmålene for dette forløb er:

At læse et hovedværk og andre værker af samme forfatter
Få viden om Kim Fupz Aakesons forfatterskab
At kunne reflektere over normalitetsbegrebet
At kunne beskrive bogens opbygning og forfatterens fortælleteknik
At udarbejde en synopse
At træne oplæsning med fokus på oplæsningens byggeklodser
At træne fremlæggelse med fokus på fremlæggelsens struktur

Aktiviteterne i dette forløb er:

Læse Alting og Ulla Vilstrup
Livet er, hvad man gør det til
Forfatterkendskab 
Træne oplæsning (lyd) og fremlæggelse (video)
Arbejde med spørgsmål til bogen
Udarbejde synopse
Skriveopgaver til bogen

KAPITEL FÆRDIG

KAPITEL 3

OPLÆSNINGENS BYGGEKLODSER

Vitello får en klam kæreste

Vitello får en klam

https://app.meebook.com/meebooks/edit/download/Meebook_Model_Chapter_Section/5223743/full/forfatterskab_kim_fupz.png
https://politikenbooks.dk/lydbog/vitello-far-en-klam-kaereste_kim-fupz-aakeson/
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Vitello får en klam
kæreste (lydbog)
Køb Vitello får en klam kæreste. Vitello
leger ikke med tøser og hende der er
flyttet ind i nummer 27 og hedder
Kamma er helt klart ...

Oplæsningens byggeklodser fra Gyldendal

Link fra Gyldendal

dansk.gyldendal.dk | 2. Oplæsningens
byggeklodser
Masser af online undervisningsforløb til danskundervisningen. Stort bibliotek
med tekster til udskolingen. Opgaver i dansktræning. Er tilskudsberettiget.

KAPITEL FÆRDIG

KAPITEL 4

RESPONS

Responsforløb

Respons fra en kammerat, klassen eller din lærer, giver dig mulighed for at ændre og forbedre
din oplæsning. Du skal både give og modtage respons, når du arbejder mundtligt med tekster. 

https://politikenbooks.dk/lydbog/vitello-far-en-klam-kaereste_kim-fupz-aakeson/
https://app.meebook.com/meebooks/edit/download/Meebook_Model_Chapter_Section/5733835/oplaesningens_-byggeklodser.pdf
http://dansk.gyldendal.dk/Indgange/forloeb/mundtlighed/oplaesning/forloeb/byggeklodser.aspx
https://app.meebook.com/meebooks/edit/download/Meebook_Model_Chapter_Section/5783537/full/respons.jpg
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Når man modtager respone fra andre, er man ofte sårbar overfor negativ kritik - især, hvis
man har arbejdet længe og koncentreret om en tekst. Derfor er det vigtigt, at du overvejer,
hvordan du kan sige noget positivt om det, du opfatter som en fejl og mangler i en kammerats
oplæsning.

DE TRE K'ER:

Brug de tre K'er, der står for konstruktiv, konkret og kærlig, når du skal give respons:

Konstruktiv: Din respons skal kunne bruges til noget og ikke blot kritisere fejl og mangler.

Konkret: Din respons skal være forståelig for din makker - gerne med eksempler på de
ændringer, du forestiller dig.

Kærlig: Din respons skal være positiv og opmuntrende, så du undgår at sære din makker

EKSEMPLER PÅ GODE STARTERS TIL RESPONS:

Det virkede godt at ...
Måske skulle du prøve ...
Det ville virke godt, hvis du ...
Har du overvejet at ...
Husk at ...
Når du starter skal du huske at ...
Du kunne med fordel bruge ...
Jeg synes, du mangler at ...
Jeg ville ...
Kunne du prøve at ...
Hvis det var mig, ville jeg ...
...
...
...

DEN GODE OPLÆSNING

1. respons - Parevaluering

2. respons - Klasseevaluering - Oplæsning

3. respons - Selvevaluering - Oplæsning

DEN GODE FREMLÆGGELSE

1. respons - Parevaluering

2. respons - Klasseevaluering - Fremlæggelse

3. respons - Selvevaluering - Fremlæggelse

KAPITEL FÆRDIG

KAPITEL 5

KIM FUPZ AAKESON - ET FORFATTERSKAB

https://app.meebook.com/meebooks/edit/download/Meebook_Model_Chapter_Section/5746787/arka1responsparevalu.ashx.pdf
https://app.meebook.com/meebooks/edit/download/Meebook_Model_Chapter_Section/5746907/arkb2responsklasseevaluering.ashx.pdf
https://app.meebook.com/meebooks/edit/download/Meebook_Model_Chapter_Section/5785199/arkc3responsselvevaluering2-oplaesning.ashx.pdf
https://app.meebook.com/meebooks/edit/download/Meebook_Model_Chapter_Section/5785329/arka1responsparevalu.ashx.pdf
https://app.meebook.com/meebooks/edit/download/Meebook_Model_Chapter_Section/5785452/arkb2responsklasseevaluerings48-fremlaeggelse.ashx.pdf
https://app.meebook.com/meebooks/edit/download/Meebook_Model_Chapter_Section/5783435/arkc3responsselvevaluering1.ashx.pdf
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En morgen var jeg forfatter

"En morgen var jeg
forfatter!" - Interview
med Kim Fupz Aakeson

Når du har set udsendelsen  og læst artiklen om Kim Fupz Aakeson, skal du
udarbejde et forfatterportræt. Du kan selv bestemme formen...

Du kan fx lavet det i:

Prezi (skoletube.dk)
Mindmeister (skoletube.dk)
Word-dokument sat op som en portrætartikel fra avisen

FORFATTERPORTRÆT:

https://app.meebook.com/meebooks/edit/download/Meebook_Model_Chapter_Section/5224017/full/csm_lindahenriksen2009scanpixmindrestoerrelse_38bfc01c31.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=PmOm04fOzcs
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Efter 30 år som forfatter finder Kim
Fupz Aakeson det stadigvæk
eventyrligt, mærkeligt, røvirriterende
og besværligt at skrive - og deri ligger
hans fascinat...

Artikel om Kim Fupz Aakeson, fra Livet er hvad man gør det til.

Kim Fupz Aakeson - om børnebøger

Vil du skrive en
børnebog? Tag fat i det
forældre ikke tør tale
om
Børnebogen må gerne berøre alvorlige
emner, mener Kim Fupz Aakeson.

KAPITEL FÆRDIG

KAPITEL 6

KIM FUPZ - NOVELLEFORFATTER

NOVELLEFORFATTER

I dette kapitel kommer I til at:

læse to noveller af Kim Fupz Aakeson
give udtryk for jeres første indtryk af teksterne
diskutere og forholde jer til indhold og form
gå tæt på personerne
sammenligne novellerne og finde træk, der er typiske for Kim Fupz Aakesons forfatterskab

1. Find oplysninger om personen - fødselsår, uddannelse, bopæl, civil status

2. Find oplysninger om forfatterens karriere - har han vundet priser eller andet

3. Lav en liste med bøger forfatteren har skrevet - både titel, årstal og forlag

INSPIRATION TIL DIT PORTRÆT

TENNIS - FØR I LÆSER

https://www.youtube.com/watch?v=PmOm04fOzcs
https://app.meebook.com/meebooks/edit/download/Meebook_Model_Chapter_Section/5229246/artikel-om-kim-fupz-ocr.pdf
http://www.dr.dk/nyheder/kultur/boeger/vil-du-skrive-en-boernebog-tag-fat-i-det-foraeldre-ikke-toer-tale-om
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Tennis

Genreplakat - Novelle

http://www.iskriv.dk/Data/Courses/44/Novelle%20
1_Genreplakat.pdf
Invalid url 'http://www.iskriv.dk/Data/Courses/44/Novelle+1_Genreplakat.pdf'
(Status code 404)

Genreplakat - Erindring

http://www.iskriv.dk/Data/Courses/6/Erindring_Ge
nreplakat.pdf
Invalid url 'http://www.iskriv.dk/Data/Courses/6/Erindring_Genreplakat.pdf'
(Status code 406)

Inden I giver jer i kast med at læse den første novelle, kan I tænke på, hvad I ved
om novellegenren. Hvilke forventninger har i fx til en novelles længde,
handlingsforløb, komposition og persongalleri
Novellens titel er Tennis. Hvilke associationer får I, når I hører ordet?

DET FØRSTE INDTRYK - ALENE OG SAMMEN

Før I fordyber jer i en diskussion af novellen kan I tage en runde i klassen, hvor I
alle giver udtryk for jeres umiddelbare indtryk. I kan fx fortælle, hvad I særlig
lagde mærke til. hvad I undrede jer over, og hvad novellen fik jer til at tænke på.
I kan også reflektere over, hvordan indholdet passer til de forestillinger, I gjorde
jer i forhold til titlen
Kan I blive enige om nogle ord, der kan karakterisere novellen?

DET FØRSTE INDTRYK

TÆTTERE PÅ TEKSTEN - TO OG TO

Lav en handlingslinje, så I kan danne jer et overblik over tekstens komposition.
Diskuter, hvordan vi som læsere føres ind i teksten.
Overvej hvilke ord, der kan karakterisere hovedpersonen. Hvordan bliver han
fremstillet? Hvad synes I om ham og hans måde at handle på?

TÆTTERE PÅ TEKSTEN - TO OG TO

https://app.meebook.com/meebooks/edit/download/Meebook_Model_Chapter_Section/5225277/tennis.pdf
http://www.iskriv.dk/Data/Courses/44/Novelle%201_Genreplakat.pdf
http://www.iskriv.dk/Data/Courses/6/Erindring_Genreplakat.pdf
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Skoletube

9A APM
Udgiv dine videoproduktioner her

TÆTTERE PÅ TEKSTEN - GRUPPER

Gå sammen i grupper på tre. Diskuter jeres overvejelser om hovedpersonen, og
skriv ordene i Meebook
Lad en fra jeres gruppe fremlægge, og sammenlign jeres karakteristikker
Gå på jagt efter ord, vendinger og episoder, som I finder humoristiske.
Er klassen enige om, hvad der er morsomt?

TÆTTERE PÅ TEKSTEN - GRUPPER

Vælg det tekststykke i novellen, der gør indtryk på dig.

Begrund dit valg.

Øv dig i at læse tekststykket højt - brug oplæsningens byggeklodser. Se kapitel 3.

Indtal din oplæsning via memofunktionen på din mobil. 

OPLÆSNING - INDIVIDUELT

I makkerpar skal I lytte til jeres oplæsninger og give hinanden respons.

- Brug arket 1. Respons - parevaluering (rød)

- Husk at anvende De tre K'er: Konstruktiv, Konkret og Kærlig, se kapitel 4.

Nu skal I bruge jeres respons til at gøre jeres oplæsning bedre.

- Indtal på ny dit oplæsnings stykke.

- Up-load din lydfil til Skoletube, APM mundtlighed.

RESPONS - PARARBEJDE

http://www.skoletube.dk/group/9AAPM/#
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FØR I LÆSER - SAMMEN

Som titlen antyder, har hunden en central rolle i den sidste novelle, I skal læse.

Man siger, at hunden er menneskets bedste ven.

Hvad er jeres erfaring med forholdet mellem mennesker og hunde?

Diskuter - Brug Elliot Erwitts foto som inspiration

Vi lytter til nogle oplæsninger.

Vi udvælger i fællesskab to ting, der fungerede godt og to ting, der skal arbejdes
videre med.

Vi giver fælles respons ud fra 2. Respons - Klasseevaluering den gode oplæsning (grå)

ANDEN RESPONS - KLASSEEVALUERING

Lyt til din lydfil igen.

Skriv forbedringsforslag som mål på 3. Respons - Selvevaluering den gode oplæsning
(grøn)

TREDJE RESPONS - SELVEVALUERING

  1: Jegpersonens selvopfattelse?

  2: Hvilken betydning der har for vores opfattelse af
novellen, at den begynder in medias res?

  3: Novellens komposition

  4: Hvilken betydning fortællersynsvinklen har for vores
oplevelse af novellen?

  5: Forfatterens skrivemåde?

FIK I TALT OM
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Felix, Gladys and Rover

Hunden

Link til analysesiden

Novelleanalyse

Hvad mener og tænker du efter at have læst Hunden?

Skriv videre på nogle af følgende sætninger og begrund dine synspunkter.

Jeg synes
Jeg tror
Jeg undrer mig over
Jeg lagde mærke til
Jeg kan ikke lide
Jeg blev overrasket over
Jeg forstår ikke
Jeg kunne tænke mig at spørge om
Jeg blev irriteret over
Det gjorde indtryk

DET FØRSTE INDTRYK - ALENE

Lav en grundig analyse af Hunden med udgangspunkt i analysemodellen. 

Når du har lavet din analyse, skal du igennem De 5 Arbejdsfaser.

Udarbejd talepapir, så du kan slutte med 5. arbejdsfase - at fremføre sit stof. (Står
herunder)

Optag en video af din/jeres fremlæggelse af novelleanalysen. 

NOVELLEANALYSE

https://app.meebook.com/meebooks/edit/download/Meebook_Model_Chapter_Section/5225287/full/elliot_erwitt_nyc_1974_dog_legs.jpg
https://app.meebook.com/meebooks/edit/download/Meebook_Model_Chapter_Section/5225288/hunden.pdf
http://analysesiden.dk/novelleanalyse/
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En novelle er oftest en kortere fiktiv fortælling, hvor der kun behandles et
emne. Skal du lave en novelleanalyse, kan du læse mere om, hvordan du gør,
her!

DE 5 ARBEJDSFASER

Ind i stoffet

 At finde sit stof
At ordne sit stof
At formulere sig
At huske sit stof

Ud til publikum

At fremføre sit stof

Bliv god til at fremlægge

I makkerpar skal I se jeres videofremlæggelser og give hinanden respons.

- Brug arket 1. Respons - parevaluering den gode fremlæggelse (rød)

- Husk at anvende De tre K'er: Konstruktiv, Konkret og Kærlig, se kapitel 4.

Nu skal I bruge jeres respons til at gøre jeres fremlæggelse bedre.

- optag din fremlæggelse igen.

- Up-load din videolog til Skoletube, APM mundtlighed.

FØRSTE RESPONS - PAREVALUERING

Vi ser nogle videofremlæggelser på klassen.

Vi giver fælles respons ud fra 2. Respons - Klasseevaluering den gode fremlæggelse
(grå) 

Er der følgende punkter med:

Er der en indledning med præsentation af teksten?
Er der en struktur i tekstanalysen?
Er der hentet dokumentation i teksten? 

ANDEN RESPONS - KLASSEEVALUERING

Se dit eget andet udkast.

Overvej, hvordan du kan forbedre anden optagelse, så du opfylder kravene til den
gode fremlæggelse.

TREDJE RESPONS - SELVEVALUERING

http://analysesiden.dk/novelleanalyse/
https://app.meebook.com/meebooks/edit/download/Meebook_Model_Chapter_Section/5760445/mundtlighed-fremlaeggelse.pdf
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KAPITEL FÆRDIG

KAPITEL 7

OG POPMUSIKKEN

OG POPMUSIKKEN

I dette kapitel kommer I til at:

læse to korte noveller fra antologien Popmusik
tale om det at træffe valg

FØR I LÆSER - SAMMEN

Hvilke forventninger har I til to noveller der hedder: Do you wanna know a secret og Gem et
lille smil

Do you wanna know a secret

Do You Want To Know A
Secret
I sincerely hope that you enjoy my
cover of this timeless Beatles classic.
~AndyBoy63

Lav en video af dig selv, hvor du fortæller, hvilken kritik du har modtaget og hvordan
du har forbedret dig.

Upload videoen til Skoletube.

https://app.meebook.com/meebooks/edit/download/Meebook_Model_Chapter_Section/5226654/full/rs-beatles-70b3b040-a02b-4323-8247-69dbbdd6af10.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=3T7iFfkX_nA
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Gem et lille smil

Gustav Winckler gem et
lille smil til det bli'r
gråvejr

FØR I LÆSER

"Jeg valgte popmusik ud fra en overordnet tanke om, at det er den slags musik, man hører
uden at høre efter ( …) Jeg satte som sagt nogle påbud for mig selv: for det første skulle
historierne være banale, genkendelige, almindelige, hverdagsagtige. For det andet måtte der
ikke være nogen episoder, som ville være kommet i avisen, hvis de udspillede sig i det virkelige
liv. Og for det tredje skulle de kunne læses på den tid, det tager at høre en popsang   3
minutter og 30 sekunder."

Do u wanna know a secret

Hvad undrer du dig over i Do you wanna know a secret.

Stil de spørgsmål, som du kunne tænke dig at få svar på for bedre at kunne forstå
teksten.
Stil derefter spørgsmålene i grupper og diskuter svarene

Diskuter hvilke valgsituationer, hovedpersonen står i, og hvordan han vælger

Hvad ville I have gjort?

TÆT PÅ TEKSTEN - ALENE OG SAMMEN

TÆT PÅ TEKSTEN - ALENE OG SAMMEN

https://app.meebook.com/meebooks/edit/download/Meebook_Model_Chapter_Section/5226941/full/r-4724585-1375173570-3553.jpeg.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=2Vpi_YXFAFU
https://app.meebook.com/meebooks/edit/download/Meebook_Model_Chapter_Section/5225667/do-you-wanna-know-a-secret.pdf
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KAPITEL FÆRDIG

KAPITEL 8

BILLEDBOGSFORFATTER

BILLEDBOGSFATTER

I dette kapitel kommer I til at:

læse billedbøger og præsentere dem for hinanden
forholde jer til, om billedbøger også kan sige unge og voksne noget
tage stilling til, hvordan tekst og tegninger spiller sammen
opdage flere typiske træk i Kim Fupz Aakesons forfatterskab

Oplæsningens byggeklodser

dansk.gyldendal.dk | 2. Oplæsningens

Hvad undrer du dig over i Gem et lille smil?

Stil de spørgsmål, som du kunne tænke dig at få svar på for bedre at kunne forstå
teksten.
Stil derefter spørgsmålene i grupper og diskuter svarene

Diskuter hvilke valgsituationer, hovedpersonen står i, og hvordan han vælger

Hvad ville I have gjort?

  1: Hvordan de to noveller opfylder de påbud, som Kim
Fupz Aakeson satte for sig selv?

  2: Hvordan titel og tekst spiler sammen?

  3: At man også træffer et valg, når man undlader at
handle

FIK I TALT OM

Som I læste i portrættet, har Kim Fupz Aakeson skrevet mange billedbøger. I skal nu
vælge en af de bøger, der er vist i dette kapitel, og præsentere den for resten af
klassen. I præsentationen skal i:

1. Vælge et godt sted at læse op
2. Genfortælle handlingen
3. Kommentere sammenhængen mellem tekst og tegninger
4. Komme ind på, om bogen kan være interessant for både børn og voksne
5. Komme ind på bogens dybere mening
6. Give jeres vurdering af bogen.

LÆS FLERE BILLEDBØGER

http://dansk.gyldendal.dk/Indgange/forloeb/mundtlighed/oplaesning/forloeb/byggeklodser.aspx
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dansk.gyldendal.dk | 2. Oplæsningens
byggeklodser
Masser af online undervisningsforløb til danskundervisningen. Stort bibliotek
med tekster til udskolingen. Opgaver i dansktræning. Er tilskudsberettiget.

KAPITEL FÆRDIG

KAPITEL 9

ALTING OG ULLA VILSTRUP - OPGAVER

Ulla

1. Skriv et resume af bogen Alting og Ulla Vilstrup.

2. Skriv resumeet om til stikord, så du vil kunne genfortælle det mundtligt.

3. Fortæl dit resume til din bordmakker kun ved hjælp af dine stikord.

RESUME

Lav en personkarakteristik af de 3 hovedpersoner:

Willy
Linda
Kriss

PERSONKARAKTERISTIK

http://dansk.gyldendal.dk/Indgange/forloeb/mundtlighed/oplaesning/forloeb/byggeklodser.aspx
https://app.meebook.com/meebooks/edit/download/Meebook_Model_Chapter_Section/5226883/full/omslag_alting-og-ulla-vilstrup_aakeson.jpg
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KAPITEL FÆRDIG

KAPITEL 10

DEN ÅBNE LITTERATURSAMTALE

Beskrv miljøet:

Hjemme hos Kriss
På psykiatrisk afdeling

Hvilke forskelle og ligheder er der?

MILJØET

Beskriv Kim Fupz Aakesons skrivestil.

Find eksempler i teksten.

SPROGET

Find et sted i bogen, hvor der er:

Dialog
Spænding
Følelser
Beskrivelser

Brug oplæsningens byggeklodser, kap 3, til at øve din oplæsning.

Saml dine 4 eksempler i en optagelse, hvor du kort præsenterer dit tekststykke. Filen
uploades til Skoletube.

OPLÆSNING - INDIVIDUELT

Vi skal nu i klassen have en åben litteratursamtale omkring Kim Fupz Aakeson"

Svar på følgende spørgsmål: 

Hvad kunne du godt lide ved bogen?
Hvad kunne du ikke lide ved bogen?
Hvad undrede dig ved bogen?
Minder bogen dig om noget du kender?

LITTERATURSAMTALE OM ALTING OG ULLA VILS…
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KAPITEL 11

EFTER DU HAR LÆST - SKRIVNING

KAPITEL FÆRDIG

KAPITEL 12

SYNOPSESKRIVNING

synopseopbygning.docx

1. Vælg et tekststykke, der gør indtryk på dig.

2. Omskriv følelser/begivenheder til et digt

3. Skriv det ind i word

4. Print og aflever

OMSKRIV TIL DIGT

1. Vælg et interessant tekststykke.

2. Omskriv det så vi oplever det fra en af de andre personer i bogen.

3. Print og aflever.

OMSKRIV

1. Skriv et sidste kapitel til bogen

2. Synsvinkel, tid, sted og miljø skal være det samme.

3. Print og aflever.

VIDERESKRIVNING

https://docs.google.com/a/antvorskovskole.dk/document/d/1JU8fhbnvFwIoUDY7zFwDGacTyBO1UVu1RBGvoJgFez4/edit?usp=drive_web
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