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KAPITEL 1

LÆRINGSMÅL

LÆRINGSMÅL

Når du er færdig med dette forløb kan du:

forklare andre, hvilke genretræk der typisk optræder i forbindelse med genren science
fiction.
analysere en science fiction-novelle og en science fiction-kortfilm og anvende
berettermodellen i din analyse . 
anvende begreber knyttet til genren.
perspektivere og vurdere genrens tekster i forhold til samtiden og aktuelle
problemstillinger.

Når du er færdig med dette forløb har du:

Læst en science fiction roman. 
Læst uddrag af to science fiction-romaner.
Læst science fiction-novellen 78 grader.
Set en kortfilm og analyseret denne i forhold til kortfilmsgenren. 
Set filmen The Island.

KAPITEL FÆRDIG

KAPITEL 2

INTRODUKTION

DEN BERETTENDE GENRE

Berettende tekster bruges til at skildre et handlingsforløb, et tilbageblik i en tid eller noget man
ser tilbage på:

"Senere fik jeg sat andre elastikker ind i munden, og jeg fik en bøjle, der skulle strammes hver
søndag. Så blev mine tænder så ømme, at jeg ikke kunne spise andet end yoghurt om
mandagen."

Hvad forbinder du med genren?
Hvad betyder science fiction?
Lav en liste over science fiction-histoier (film, bøger, spil...), du kender. Hvad gør
dem til science fiction? Hvilke er bedst?
Nævne tre ting ved science fiction, som du gerne vil vide mere om.

HVAD ER SCIENCE FICTION?
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Du kommer flyvende gennem byen på billedet.

Skriv en berettende tekst om turen. Den varer 15 min. I har 45 min til at skrive en
sammenhængende tekst. 

Du skal bruge sanselige verber (høre, lugter, ser, føler, mærker), og du skal anvende
variede tidsbinere:

PÅ FLYVETUR GENNEM BYEN
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KAPITEL FÆRDIG

KAPITEL 3

GENRETRÆK

På dansk findes der ikke et rigtig godt ord for science fiction. I stedet bruger vi den engelsk
betegnelse. Science betyder videnskab, som regel i betydningen naturvidenskab. Fiction
betyder derimod noget der er opdigtet. Digt og virkelighed - det lyder måske som en mærkelig
blanding, men det betyder, at science fiction ofte er skønlitterære historier, der tager fat i
vores viden om teknik og naturvidenskab og digter videre på det. 

NOVUM
Novum betyder noget nyt. Mange tror, at science fiction-historier er fortællinger, der foregår i
fremtiden. Det er de fleste også, men det behøver de ikke at være. En historie skal blot
indeholde et novum, for at være science fiction. Det nye er ét eller flere fænomener i teksten,
der er anderledes end den verden vi selv kender til. Eksempler på novum kan være:

TEKNIK OG VIDENSKAB
Novum i en tekst kan eks. være at man er i stand til at rejse i tiden. At man kan bosætte sig på
fjerne planteter, eller at der er selvstændigt liv på internettet. I science fiction har novum tit
noget med teknik og videnskab at gøre. 

DYSTOPI OG UTOPI
Et novum i en historie kan også være, at samfundet er anderledes indrettet end vores. Hvis det
er forestillingen om et meget dårligt samfund, kaldes historien en dystopi. Hvis det er
forestillingen om et perfekt samfundet, kaldes det utopi.

ANDEN VERDEN
Nogle gange vil en science fiction-historie gerne fortælle om den anderledes verden, historien
foregår i. Andre gange er det meningen, at den anderledes verden i virkeligheden skal vise det
velkendte på en ny mpde. Ved at se på en anden verden, skal læseren se på sin egen med nye
øjne.

Science fiction handler ofte om ting der ikke eksisterer, men som man godt kan forestille sig.
Tit foregår historierne i et fjernt og ukendt univers. Men de fortæller også altid noget om den
tid, der er skrevet i. Science fiction kan fx. sætte videnskab og teknik og vores forhold til disse
ting til debat ved at fortælle, hvordan nutidige fænomener kan komme til at se ud i fremtiden.
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Derfor er science fiction også blevet kaldt "et spejl af tiden" - også selvom historierne måske
foregår mange år ude i fremtiden.  

KAPITEL FÆRDIG

KAPITEL 4

RUNDT OM MÅNEN AF JULES VERNE

ARBEJDE MED GENRETRÆK

I skal nu læse nogle forskellige tekster, hvor I skal bruge Jeres viden om Science Fiction-genren.
Den første tekst I skal arbejde med, hedder "Rundt om månen", og det er et romanuddrag. 

Rundt om månen, som er skrevet af den franske forfatter Jules Verne, er en af de først sciene
fiction-fortællinger. Denne bog er skrevet er skrevt i 1870, og selvom hans bøger udkom i
midten og slutningen af 1800-tallet, læses de den dag i dag af både børn og voksne, og flere af
dem er blevet filmatiseret flere gange. Et krater på månens bagside er endda opkaldt efter
Jules Verne.
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Rundt om månen af Jules Verne

Læselog

Da teksten er skrevet i 1870, indeholder den mange gamle og svære ord. Notér de
ord, som du ikke forstår, så taler vi om dem i klassen. 

Diskussion 

Diskuter, hvad Michel Ardan og de andre tænker om rumrejsen. Er de bange?
Spændte? Optimistiske? Henvis til steder i teksten, der underbygger din mening. 
Overvej, om historien er en utopi eller dystopi.
Find frem til tekstens novum. 

Teknik 

Uddraget beskriver grundigt rumfartøjets indretning og udstyr. 

Notér her, hvad der står om projektilets udseende udenpå:
Notér her, hvad der står om dets indretning:
Hvilket udstyr synes du, at projektilet mangler til rejsen?

Utopi og dystopi 

Mange science fiction-historier er dystopier, altså historier om, hvor slemt det kan gå
i fremtiden. 

Er det også tilfældet med rundt om månen? Find steder i teksten der taler for og
imod.
Overvej, om man allerede i bogens titel kan læse, om det er en utopi eller dystopi.

DEL 1

Læselog

Notér de ord, du ikke kender. 
Læs mærke til alle de steder teksten nævner et tale. Skriv tallene ned i din læselog
(ex. 512 kilometer)

Diskussion 

DEL 2

https://app.meebook.com/meebooks/edit/download/Meebook_Model_Chapter_Section/6822928/full/le-voyage-dans-la-lune.jpg
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KAPITEL FÆRDIG

KAPITEL 5

VIRUS AF MARTIN GLAZ SERUP

Virus af Martin Glaz Serup

Brug din læselog. Del tekstens tal op efter, hvad de angiver: hastighed, længde,
fart osv. Diskutér hvorfor uddraget gør så meget ud af, at nævne alle disse
præcise tal.  
Månens udseende beskrives i uddraget. Virker det realistisk?
Til sidst spørger de tre mælnd ombord sig selv, om månen er beboet. I dag ved vi,
at den ikke er. Men tror I, at der kan være liv andre steder i rummet?

Sproget

Hvordan kan man i teksten se, at den ikke er skrevet i dag? Giv eksempler. Brug
gerne nogle af de ord, du har noteret i din læselog. 
Ville uddraget være skrevet anderledes, hvis det var fra vore dage? Ville historien
være anderledes? Giv eksempler på både teknik og personer. 

Læselog

Notér alle ord, som du ikke forstår eller er usikker på. Diskutér efterfølgende
sammen hvad alle de ord, som I ikke forstår, betyder.

Opgaver

Diskussion 
* Hvornår foregår historien? 
* Hvad er der ellers af teknin og videnskab, som I ikke kender til i dag? 
* Hvad er det, der skal ske i historien? 
* Hvorfor er de voksne urolige for evakueringen? 

DEL 1
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* Hvorfor er det soldater, der henter folk? 
* Er det en realistisk historie?

Novum 
Et centralt novum i teksten er en virus.

* Find alle de steder i teksten, hvor virussen eller dens konsekvenser omtales. 
*Findes sådan en virus i virkeligheden?

Omskrivning 
Flere steder bliver teksten fortalt i afbrudte sætninger, som markeres med "...".

*Hvilken effekt har den fortælleform? Læser man historien anderledes, når den bliver
fortalt sådan? 
* Omskriv dette afsnit til almindelig fortællende tekst, hvor der ikke udelades
informationer - alt fortælles:

"Måske der slet ikke er nogen mening... ... have os fjernet ... ... en stor
mediemanipulation ... ... gøre plads til andre her ..."

Opgaver 

Læselog

Skyg Malte. Noter, hvornår han tager en beslutning om at foretage sig noget. 

Diskussion 
* Hvad gør teksten til science fiction? 
* Hvorfor flygter Malte? 
* Hvad mener han, når han siger: "Med ét tager min krop en beslutning"? 
* Hvem er det, han møder til sidst i uddraget?

Personkarakteristik 
* Karakteriser Malte ud fra hans opførsel og de beskrivelser, replikker og tanker, du
finder i tekstuddraget. 
* Fortæl på ca. 3 linjer, hvad du tror, han vil opnå med at flygte midt i det hele.

DEL 2 - OPGAVER
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KAPITEL FÆRDIG

KAPITEL 6

Skriveopgave

En soldat opdager Maltes flugt og sigter på ham med sit gevær. Skriv løs i 10 min: 

* Forestil dig, at du er soldaten. Fortæl, hvordan han oplever hele situationen fra start
til slut. Husk at gøre din tekst spændende!

DEL 2 - SKRIVEOPGAVE

Opgaver

Diskussion 
* Hvorfor siger Malte, at de snart er ved rumhavnen, hvis han ikke er sikker? 
* Hvordan har soldaterne fundet frem til dem? 
* Hvorfor vil Malte og Katrin overgive sig? 
* Hvordan føler Malte sig til sidst?

Anden verden  
* I historien bekrives habitaterne ikke. Skriv stikord til, hvad du kunne forestille dig.
Hvor ligger de? Hvordan ser de ud? Hvordan er det at bo der? 
* Minder dit habitat om en utopi eller dystopi?  

Utopi og dystopi 
Virus er en dystopi, fordi den fortæller om et fremtidigt samfund, hvor noget i
udviklingen er gået galt, eller hvor det ikke er rart at leve.  
* Kom med eksempler fra teksten på, at den er en dystopi. 
* Hvordan kunne teksten se ud, hvis den isteet var en utopi. Kom med eksempler. 
* Ligner virus noget fra vores egen verden? 

Genretræk 
* Hvad gør virus til en science fiction-fortælling? 
* Kunne den samme historie være fortalt uden, at det var science fiction? 
* Hvordan ville historien se ud uden genretræk? 
* Ville den være lige så spændende?

DEL 3

Skriveopgave 
Sidste del af uddraget fra Virus er også romanens sidste kapitel.

* Er det en god slutning? Hvorfor/hvorfor ikke? 
* Skriv løs i ti minutter, hvor du forsøger at fortsætte historien. Kommer Malte og
Katrin op til habitaterne? Eller viser det hele sig at være en fælde?

DEL 3 - SKRIVEOPGAVE
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NOVELLEANALYSE

Model til novelleanalyse
Hent jeres egen kopi.

Berettermodel

Berettermodel
En berettermodel bruges til at
beskrive spændingskurven på både
film og i tekst. Du finder en komplet
guide til at bruge berettermodellen
bedst muligt.

https://app.meebook.com/meebooks/edit/download/Meebook_Model_Chapter_Section/6822945/full/model-til-novelleanalyse-1.jpg
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KAPITEL FÆRDIG

KAPITEL 7

SKABT FOR HINANDEN AF SVEND ÅGE MADSEN:

1. Hvad betyder Novum?

2. Hvad har Novum ofte noget med at gøre?

3. Hvad er dystopi og utopi? 

4. Hvad vil det sige, at den foregår i en anden verden?

GENREN

http://analysesiden.dk/berettermodel/
https://app.meebook.com/meebooks/edit/download/Meebook_Model_Chapter_Section/6822943/full/berettermodel_tom_done.jpg


24/1/2018 FORLØB - Meebook - læringsplatform og elevplansværktøj

https://app.meebook.com/meebooks/edit/1667701#chapter-3342888 11/16

Skabt for hinanden

Skabt for hinanden - oplæsning

http://dansk.gyldendal.dk/VisRaastof.aspx?
rawitemID={1FB8F555-3647-47C8-B0CF-
F3EF7A923906}
Ingen information tilgængelig.

EFTER DU HAR LÆST
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KAPITEL FÆRDIG

KAPITEL 8

ET DYSTOPISK NEW YORK

DEN BESKRIVENDE GENRE

Hvad er en beskrivende tekst?

Bruges til at beskrive det, der observeres, personer, miljø, landskaber m.m:

"Kulden omklamrer mig så snart jeg åbner døren ud til skolegården. Gården er helt hvid og
meget stille. Den eneste lyd jeg hører, er sneen der knirker under mine sko, når jeg går. Kulden
begynder at trænge ind under min hud, og jeg trækker min jakke tættere omkring mig."

1. Skriv et resumé på 5-10 linjer - hvad handlede novellen om?

2. Lav en liste over novellens science fiction træk.

3. Hvori ligger samfundskritikken?

Forestil dig, at du kommer flyvende gennem et dystopisk New York:

Beskriv hvad du ser, lugter, hører, mærker og føler på din tur. 
Brug mange adjektiver - det gør historien mere levende.

ET DYSTOPISK NEW YORK
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Layout

KAPITEL FÆRDIG

KAPITEL 9

78 GRADER AF KENNETH BØGH ANDERSEN:

FØR DU LÆSER

Hvad tror du, novellen handler om?

78 grader

Fik du ret i dine antagelser om novellens tema?

ARBEJD MED NOVELLEN

https://app.meebook.com/meebooks/edit/download/Meebook_Model_Chapter_Section/6822922/full/science-fiction-futuristic-cities.jpg
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KAPITEL FÆRDIG

KAPITEL 10

THE ISLAND

KAPITEL FÆRDIG

KAPITEL 11

EKSTRA: DEN NY TEKNOLOGI I SAMFUNDET

Analysér novellen udfra analysemodellen. Skriv et kort resume, og skriv resten af
analysen ned i stikordsform.
Lav en liste over tekstens science fiction-træk. 

I har nu set sci-fi filmen "The Island".

1. Skriv individuelt et resume af filmen

Reflekter over følgende spørgsmål.

2. Er filmen en utopi eller en dystopi? Hvorfor?

3. Hvad er filmens novum? Begrund

4. Redegør for filmens stedsangivelser/miljøer.

5. Redegør for filmens tidsforhold, herunder historisk tid, årstid og døgntid.

6. Hvilke personer optræder i filmen? Hvad er deres relationer og hvordan er
deres udvikling?

7. Hvilke temaer/dilemmaer tager filmen op? 

OPGAVER TIL "THE ISLAND"

Læs uddraget fra artiklen Den ny teknologis fortællinger.

Dan dig et overblik over artiklens indhold ved at skrive stikord til de enkelte
afsnit.
Forklar til sidemanden, hvad hvert afsnit handler om.
Udvælg udsagn eller problemstillinger, som I finder interessante, og diskuter
dem.

DEN NY TEKNOLOGI

https://app.meebook.com/meebooks/edit/download/Meebook_Model_Chapter_Section/6822958/full/the-island.jpg
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Den ny teknologis fortællinger - Anne Birkelund

KAPITEL FÆRDIG

KAPITEL 12

EVALUERING

KAPITEL FÆRDIG

  1: Jeg kan finde en science fiction novelles novum.

  2: Jeg kan fortælle om en science fiction fortælling er
en utopi eller dystopi.

  3: Jeg har læst novellen "78 grader" og
romanuddragene "Virus" og "Rundt om månen".

  4: Jeg kan perspektivere de tekster vi har læst, til
nutidens samfund.

  5: Jeg har deltaget aktivt på klassen.

  6: Jeg har deltaget aktivt i gruppearbejde.

  7: Jeg har læst Hunger Games

  8: Jeg kan skrive en anmeldelse og layoute den.

SCIENCE FICTION

https://app.meebook.com/meebooks/edit/download/Meebook_Model_Chapter_Section/6822969/den-ny-teknologis-fortaellinger-ocr.pdf
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