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KAPITEL 1

INTRODUKTION

At sige farvel, at tage afsked - vi kommer alle til at prøve det, men hvad er det egentligt? 

At tage afsked handler denne gang om at acceptere og leve med den sorg, som vi alle kommer
til at møde i afskeden med et andet menneske. Men det er ikke kun trist og sørgeligt, det er
også en måde at møde livet på igen på en ny og anderledes måde.

Undervejs skal vi læse forskellige noveller, som alle handler om sorg, og hvordan vi håndterer
den komplekse følelse. Vi skal også arbejde med kort�lm, som gennem analyse og fortolkning
giver os et fælles sprog til temaet.

God fornøjelse!

KAPITEL FÆRDIG

KAPITEL 2

SÆT HJERNEN I GANG

N.F.S. GRUNDTVIG: SOV SØDT, BARNLILLE

Her er teksten til salmen. Læs med, mens vi lytter.

674

Sov sødt, barnlille
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 
Mel.: Thomas Laub 1915
1

Sov sødt, barnlille! 
Lig rolig og stille, 
så sødelig sov 
som fuglen i skov, 
som blomsterne blunde i enge! 
Gud Fader har sagt: 
Stå, engle, på vagt, 
hvor mine de små er i senge!
2

Gudsfingrene grande 
slog kors for din pande, 
Guds Enbårnes røst 
slog kors for dit bryst, 
thi skal ingen djævel dig skade; 
nu kan i din dåb 
med saligheds håb 
din sjæl og dit hjerte du bade.
3

Læg hænderne sammen, 
da lægger sig amen 
til Frelserens bøn, 

Aera Salmer - S…

https://www.youtube.com/watch?v=dALFIlsRmOo
https://www.youtube.com/watch?v=dALFIlsRmOo
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KAPITEL FÆRDIG

KAPITEL 3

SOLSORT OG SNEFNUG - HANNE VIBEKE HOLST

som stiger i løn 
og lyder, hvor englene kvæde; 
i Himmerigs kor 
det lille Guds-ord 
omfavne Guds engle med glæde.
4

De råbe, de sjunge: 
På jordklimpens tunge 
et ord af Guds Søn 
er blevet til bøn, 
svang hid sig på åndedræts-vinger; 
Gud Fader i løn, 
sig ja til den bøn! 
Fra lavland livsalig den klinger.
5

Og alle de købte, 
i Jesu navn døbte, 
som striden har stridt, 
som døden har lidt, 
gik ind til den evige hvile, 
istemme så lydt 
halleluja nyt, 
at englene tie og smile.
6

Da drypper som duggen 
der manna1 på vuggen  
til barnet på jord 
fra englenes bord, 
du finder med smil det i morgen; 
og klarøjet brat 
du siger godnat 
til tvivlen og frygten og sorgen.
7

Sov sødt, barnlille! 
Lig rolig og stille, 
og nyn på det navn 
med nåden i favn, 
al jorden til salighed givet! 
Nyn: Jesus er min, 
så favr og så fin, 
min Jesus er lyset og livet! 
 
N.F.S. Grundtvig 1844, 1850 og 1864. 
Bearbejdet 1872.

I bliver inddelt i grupper af tre/�re. I skal sammen lave en brainstorm over temaet "AT
TAGE AFSKED".

I skal bruge programmet MindMeister. Hvis du ikke allerede har tilføjet det i dit
Google Drev, gør du det sådan her:

Åbn Google Drev -> vælg NY i venstre side -> vælg FLERE -> vælg TILKNYT FLERE APPS
-> søg efter MindMeister.

I skal skrive alt ned, som I kommer i tanke om - det kan være oplevelser, �lm, bøger,
sange etc. Der er intet rigtigt og forkert. Det handler om at få sporet hjernen ind på
temaet!

AT TAGE AFSKED - BRAINSTORM

https://app.meebook.com/meebooks/edit/download/Meebook_Model_Chapter_Section/8915983/full/solsort.jpg
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Metallica - ONE

Novellen, som I nu skal læse, citerer Metallic's "One". Derfor starter vi med at høre sangen, så I
kender sangen inden læsning.

Metallica - One …

I læser novellen sammen i jeres grupper. Det er vigtigt, at I giver hinanden tid og
plads til at forstå teksten!

LÆS, ANALYSER, FORTOLK!

https://app.meebook.com/meebooks/edit/download/Meebook_Model_Chapter_Section/8916596/full/novelle-genren-1.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=WM8bTdBs-cw
https://www.youtube.com/watch?v=WM8bTdBs-cw
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KAPITEL FÆRDIG

KAPITEL 4

"SES" - KORTFILM

INTRODUKTION

I skal nu se kort�lmen "SES" fra 2008, instrueret af Jesper Waldvogel Rasmussen.

Introteksten lyder:

Fjortenårige Netes verden bryder sammen, da hun mister sin tvillingebror Noah i en bilulykke.
Måneder senere �ytter hun med sin mor og far til København for at starte på en frisk. Stadig
dybt traumatiseret af sin brors død begynder Nete i en ny skole. Det samme gør drengen
Jonas. For alle andre er han bare den nye dreng i klassen, men ikke for Nete.

"SES"

Ekko Shortlist
præsenterer: Ses
Nete mister sin tvillingebror, men en
dag starter en ny dreng i klassen.

Derefter laver I en fælles analyse af teksten. I følger analysemodellen, som er
vedhæftet. 

Husk at skrive i hele sætninger!

Husk at citere teksten!

Spring de punkter over, som I mener, er irrelevante.

Vi gennemgår jeres analyser på klassen.

I skal nu i jeres grupper analyserer kort�lmen. I skal arbejde lidt anderledes end I
plejer med fx noveller.

I kort�lm er der RIGTIG mange �lmiske virkemidler, og det kan være en stor
mundfuld at skrive dem alle ned. Derfor - når I når til punktet "Filmiske virkemidler"-
vælger I en fem minutters sekvens af �lmen ud og analyserer den del.

Resten af analysen laves på HELE kort�lmen.

I må meget gerne se den igen derhjemme og heroppe - gode analyser kommer af at
kende materialet. 

I �nder analysemodellen her:

http://analysesiden.dk/kort�lmsanalyse/

SES - ANALYSE

http://www.ekkofilm.dk/shortlist/film/ses/
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KAPITEL FÆRDIG

KAPITEL 5

ELSKET AF VINDEN - KÅRE BLUITGEN

Novellen læses hjemme til i dag.

I grupper:

1. Genfortæl handlingen - var der noget, som I ikke forstod eller mangler svar på?
2. Genretræk - hvordan kan vi se, at det her er en novelle?
3. Billedsprog - I skal på jagt efter billedsprog. Hvor mange eksempler kan I �nde?

Jeres analyse skal præsenteres i klassen med fokus på jeres gennemgang af �lmiske
virkemidler. Husk skærmklip!

Skærmklip: Vis �lmen i fuldskærm, sæt �lmen på pause, tryk Ctrl+c, åbn word,
tryk ctrl+v, gem som billed.

https://app.meebook.com/meebooks/edit/download/Meebook_Model_Chapter_Section/8922101/full/fly-with-the-wind-1680x1050-wallpaper.jpg
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Vinden og dens evne til at hviske/kalde kalder vi for besjæling. Når man tager en ting
og giver den en menneskelig egenskab.

Du skal nu skrive en kort tekst, hvor du bruger besjæling. 

Du skal skrive i jeg-person.

Din jeg-person skal møde tingen med menneskelige egenskaber - ligesom i novellen.

Temaet er frygt! Teksten skal altså dreje sig om frygt.

Har du brug for starthjælp? Måske kunne din ting være:

en brødkniv med morderiske tendenser
et talende hus
et talende tøjdyr

SKRIVEØVELSE

https://app.meebook.com/meebooks/edit/download/Meebook_Model_Chapter_Section/8922515/full/billedsprog.jpg
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KAPITEL FÆRDIG

KAPITEL 6

ANDEN, DØDEN OG TULIPANEN

I skal læse og arbejde med billedbogen "Anden, Døden og Tulipanen" af  Wolf Erlbruch.

Saxo skriver:

"And, Døden og tulipanen" er en meget rost billedbog af den tyske billedbogkunstner, Wolf
Erlbruch, som er kendt for at have illustreret "Muldvarpen, der ville vide, hvem der havde lavet
lort på dens hoved". Denne fortælling handler om And, der pludselig møder Døden
selv. Døden viser sig at være venlig og kærlig, og sammen hjælper And og Døden hinanden,
når der er brug for det.  
 
Wolf Erlbruch er kendt for at tage tabubelagte emner op, som det ses i "And, Døden og
tulipanen", hvor Døden som central del af fortællingen giver stof til eftertanke, både hos
børnene, men også hos de voksne. 

Før vi læser: Hvad er en billedbog? Hvad er forskellen på den og så en tegneserie eller en
graphic novel? Kan I nævne andre eksempler? 

Under læsningen: Husk, at forholdet mellem billede og tekst er alfa omega for forståelsen af
en billedbog. Der er tre forhold - og det kan variere gennem bogen:

1. Symmetrisk
2. Supplerende 
3. Kontrapunktisk

Billedfortællinger - forklarende video

dansk.gyldendal.dk | Genre�lm:

https://app.meebook.com/meebooks/edit/download/Meebook_Model_Chapter_Section/9124605/full/1476717_1527751262.jpg
http://dansk.gyldendal.dk/Indgange/forloeb/genrer/billedfortaellinger/redskaber/billedfortaellinger.aspx
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gy |
Billedfortaellinger
Masser af online undervisningsforløb til danskundervisningen. Stort bibliotek
med tekster til udskolingen. Opgaver i dansktræning.

UNDER LÆSNINGEN

Billedbogen læses højt to og to. I må ikke skynde jer. Læs langsomt og kig grundigt på
billederne.

I skal læse den igennem mindst to gange.

Kig på billedet. Du skal skrive tre teksteksempler - symmetrisk, supplerende og
kontrapunktisk.

1. Symmetrisk
2. Supplerende
3. Kontrapunktisk

INDEN LÆSNINGEN

Besvar opgaverne med din læsemakker:

1. Genfortæl handlingen kort
2. Fortællingen strækker sig fra efterår til vinter - hvordan kan det ses? Hvorfor lige

de to årstiden, hvad er symbolikken i det?
3. Det giver et sæt i Anden, da Døden præsenterer sig - hvorfor?

EFTER LÆSNINGEN

http://dansk.gyldendal.dk/Indgange/forloeb/genrer/billedfortaellinger/redskaber/billedfortaellinger.aspx
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KAPITEL FÆRDIG

KAPITEL 7

JAG ÄR KVAR HOS ER - PETER POHL

I skal nu arbejde med den svenske novelle "jag är kvar hos er" (jeg er stadig hos jer).

Novellen er - tadaaa- på svensk. Men når man først vænner sig til det, er det ikke så svært igen.
Det er klart nemmest at læse det højt. Vi læser det første stykke sammen.

Inden vi starter - I ved, at antologien handler om sorg og novellen hedder Jeg er stadig hos jer.
Hvad tror I så, den handler om?

4. Døden går bag Anden og har gjort det længe, hvordan skal det forstås? hvad er
symbolikken i det?

5. Hvad er Dødens rolle? Hvad gør han?
6. Hvordan er sproget i teksten? Positivt, neutralt, negativt. Formelt/informelt.

Billedsprog osv.
7. Hvordan er forholdet mellem tekst og billeder?
8. Hvordan er billedsiden bygget op? Komposition, farvevalg osv.
9. Hvad er bogens formål?

10. Hvem er bogens målgruppe?
11. Hvad er bogens tema?

LITTERATURSAMTALE

https://app.meebook.com/meebooks/edit/download/Meebook_Model_Chapter_Section/8987547/full/5894d7b173ec8.image.jpg
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Link til indtaling "Jag är kvar hos er"

KAPITEL FÆRDIG

KAPITEL 8

KAN MAN DØ I HIMLEN? DOKUMENTAR

Jonathan er 11 år og tænker mere over tingene, end de �este af hans jævnaldrende. Da han
var 8 år, begik hans far selvmord. Jonathan �k, som han selv udtrykker det, et kæmpechok, for
faderen var ikke god til at tale om sine problemer. Ikke længe efter selvmordet, får Jonathan
konstateret knoglekræft og må i gang med en langvarig sygdoms- og behandlingsperiode. Med
mod, humor, livskraft og åbenhed, står Jonathan, hans mor og hans to brødre sammen om at
arbejde sig igennem sorgen og sygdommen.

Fra Filmcentralen

Når dokumentaren slutter, skal du være helt stille. Du åbner din computer, og laver opgaverne
"Efter". Det er SUPER VIGTIGT, at du ikke taler med nogen, før du har svaret.

Kan man dø i himlen?

Kan man dø i himlen |
Filmcentralen /
streaming af danske
kort�lm og
dokumentar�lm
Jonathan er 11 år og tænker mere over
tingene, end de �este af hans
jævnaldrende. Da han var 8 år, begik
hans far selvmord.

Samtalen klares i grupper. I skal sørge for., at alle kommer til orde.

1. Hvad handler novellen om ?
2. Hvad drejer novellen sig om? Hvad er temaet?
3. Hvad skal man lære af novellen? Hvad er budskabet?
4. Hvad synes I om hovedpersonen?
5. Hvad synes I om måden, novellen er skrevet på?

I 7.klasse arbejdede vi en del med oplæsning.

I skal nu vælge et stykke ud fra "Jag är kvar hos er", som du skal forberede til
oplæsning:

1. Læs din udvalgte tekst igennem mindst fem gange.
2. Markér i teksten, hvor du skal lægge tryk, pauser, styrke osv. 
3. Læs teksten højt for en makker - får du skabt den rigtige stemning?
4. Indtal din tekst og del den i mappen ""Jag är kvar hos er".

Vi skal høre nogle på klassen, så gør dit arbejde ordentligt!

OPLÆSNING

https://drive.google.com/open?id=1YOCXQVxuP1MiguWP63sPLb67FIHZI5A3
http://filmcentralen.dk/grundskolen/film/kan-man-do-i-himlen
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Når du har set dokumentaren, åbner du computeren. Du MÅ IKKE snakke med nogen
de første 10 minutter.

1. Nu har du set dokumentaren. Hvad synes du? Hvad handlede den om? Hvad kom
du til at tænke på?

2. Færdiggør mindst fem af disse sætninger:

1. Jeg synes, det er mærkeligt, at...
2. jeg blev rørt, da...
3. Jeg var ikke klar over, at...
4. Jeg blev overrasket over...
5. Jeg blev forarget over...
6. Jeg blev trist, da...
7. Jeg kom til at smile, da...
8. Jeg vidste ikke, at...
9. Det, der gjorde størst indtryk på mig, var...

10. Jeg forstod ikke...

EFTER...

Du skal derhjemme �nde et stykke musik, som du synes passer til dokumentaren. Du
skal præsentere dit valgte stykke musik for en mindre gruppe. Du skal �nde mindst
tre gode grunde for dit valg.

VIGTIGT! Vi er ikke alle enige, vi hører ikke de samme ting eller tænker ens. Mød
hinandens valg med nysgerrig og åbenhed!

HJEMMEOPGAVE: FIND EN STEMNING.

Non-verbal kommunikation (det lyder �nt, hva) er kommunikation uden ord - det er
kropssproget, din mimik (ansigtet) og gestik (kroppen).

Vi taler faktisk mest med krop og ansigt -ordene er kun en lille del af vores
kommunikation.

I dokumentaren er der brugt �ere eksempler på non-verbal kommunikation. 

I grupper:

I skal først kigge dokumentaren igennem for non-verbal kommunikation. Hvornår
bliver der sagt noget med kroppen, som ikke bliver sagt med munden?

Derefter skal hver gruppe tage tre billeder, hvor kroppen taler en følelse, fx vrede,
angst, glæde, eufori . Målet er, at I gør det så tydeligt, at de andre kan gætte jeres
følelse. Billederne printes i A4.

NON-VERBAL KOMMUNIKATION

http://filmcentralen.dk/grundskolen/film/kan-man-do-i-himlen
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Grammatik: Adverbier

KAPITEL FÆRDIG

KAPITEL 9

SKRIV ET BREV

HVAD ER ET ADVERBIUM/ADVERBIER?

Adverbier hedder på dansk biord - husk det på, at det er de ord, som "summer" rundt om de
andre. 

Adverbier gør en tekst personlig og levende.

Adverbier bliver kaldt for ordklassernes skraldespand - hvis du ikke ved, hvilken ordklasse et
ord ellers skulle være, må det være et adverbium. MEN! Adverbier er faktisk ret vigtige, prøv at
kig her:

Du må spise mormor 

Du må IKKE spise mormor

Her er mormor meget glad for det lille adverbium "ikke".

Der er også stor forskel på at skrive:

DESVÆRRE blev Svendbent syg.

HELDIGVIS blev Svendbent syg.

Hvilken forskel er der på de to sætninger?

Adverbier er altså vigtige! Og når du skal i gang med at skrive dit personlige brev, er de faktisk
ultravigtige! Du skal lave en kort skriveøvelse. Du skal være opmærksom for din brug af
adverbier tæller i din endelige bedømmelse.

Grammatik: Ad…

Adverbierne lægger sig til verber, adjektiver, andre adverbier eller (dele af) sætninger
og udtrykker:

Tid bagefter, nu

Sted der, her

Måde direkte, tilfældigvis

Retning derfra, herhen

Grad særdeles, temmelig

Sikkerhed sandsynligvis, nok

Nægtelser ordet ikke

Holdning desværre, heldigvis

I de følgende sætninger skal du selv tilføje adverbier, så sætningerne bliver mere
levende/personlige. Du må gerne sætte �ere adverbier ind i hver sætning. Er du i tvivl
om ordet er et adverbium, så brug ordbogen. Du må gerne tilføje ekstra ord. Du SKAL
MARKERE dine adverbier med stort.

1. Mor kom hjem
2. De spiste aftensmad.
3. Han luftede hunden.
4. Hun �k jobbet.

SKRIVEOPGAVE ADVERBIER

https://www.youtube.com/watch?v=BemNTGyR25M
https://www.youtube.com/watch?v=BemNTGyR25M


7/8/2018 FORLØB - Meebook - læringsplatform og elevplansværktøj

https://app.meebook.com/meebooks/edit/1958813#chapter-title-4201792 13/14

Du skal skrive et personligt brev. Et personligt brev lyder måske lige til, men der er regler, som
skal følges - men mere om det senere.

Inden du skriver, skal du læse novellen "Magnus i November" af Bo Green Jensen. Novellen
handler om Marie, som har mistet sin bonusfar. Når du skriver brevet, skal du skrive som
Marie et år efter novellen slutter. Så mens du læser, skal du tage noter om:

Hvem er Marie? Hvad får du at vide?
Hvem var Magnus? Hvad får du at vide?
Hvornår foregår novellen?

God fornøjelse!

Personligt brev EKSEMPELTEKST

Personligt brev GENREPLAKAT

Personligt brev LAYOUT

5. Svendbent og Gurli skændes.
6. Skal vi i biografen?
7. Køber du mælk?
8. Jeg læser en bog.

I skal arbejde to og to.

Læs eksempelteksten grundigt. Brug genreplakaten og �nd eksempler, som passer til
genren. 

Hvad lægger I mærke til om sproget?

Hvem er afsenderen?

Hvem er modtageren?

I skal skrive mormorens indledende svar. I har 15 minutter. I skal især tænke over,
hvem modtager og afsender er!

SKRIVEØVELSE SVAR TIL EKSEMPELTEKST

Vedhæftet er opgaven. 

Du skal være Marie, som skriver til Magnus et år efter, at novellen slutter. 

Husk at kopiere først, inden du skriver.

Opgaven a�everes i mappen, som MASTEREN ligger i. A�everingen skal hedder "Dit
navn PERSONLIGT BREV"

PERSONLIGT BREV

https://app.meebook.com/meebooks/edit/download/Meebook_Model_Chapter_Section/8983480/personligt-brev-eksempeltekst.pdf
https://app.meebook.com/meebooks/edit/download/Meebook_Model_Chapter_Section/8983687/personligt-brev-genreplakat.pdf
https://app.meebook.com/meebooks/edit/download/Meebook_Model_Chapter_Section/8983874/personligt-brev-layout.pdf
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KAPITEL FÆRDIG


