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KAPITEL 1

FØR DU GÅR IGANG

1. Tal om billedet

Kig på billedet ovenfor og tal om:

Hvilken stemning skaber billedets farver hos dig?

Hvad lægger du særligt mærke til, når du ser på billedet?

Fortæller billedet en historie?

Billedet hedder Alert but not alarmed (Opmærksom, men ikke alarmeret).

Hvordan forstår du billedets titel?

Ændrer din oplevelse af billedet sig, når du kender titlen?

Hvilken historie mener du nu, det fortæller?

Billedet rummer modsætninger, som virker groteske og provokerende: Et hyggeligt

boligkvarter med raketter i hver have er modsætningsfyldt på samme måde, som de

glade farver står i kontrast til de faretruende raketter. Det, der ved første øjekast ser

idyllisk og roligt ud, indeholder en barsk virkelighed, som hver familie lever side om

side med.

2. Den dybere mening

Tal om:

Hvad er det mon, man er opmærksom på – men endnu ikke alarmeret over – når man

sætter raketter op i sin have?

Hvad mon tegneren Shaun Tan gerne vil have os til at tænke over med billedet?

KAPITEL FÆRDIG

KAPITEL 2

BILLEDER DER FORTÆLLER

1. Notér dine tanker

Skriv dine tanker omkring nedenstående spørgsmål i din notesbog:

https://app.meebook.com/meebooks/edit/download/Meebook_Model_Chapter_Section/6548937/full/shaun_tan_billedfortaellinger.jpg
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Hvad ved du om billedfortællinger?

Hvilke forskellige typer billedfortællinger kender du?

Kan du komme i tanke om nogle billedfortællinger, der har gjort særligt indtryk på dig –

fx nogen du har fået læst højt, da du var lille?

Er der noget, der er lettere at beskrive ved hjælp af ord end ved hjælp af billeder?

Er der noget, der er lettere at beskrive ved hjælp af billeder end med ord?

Kan du komme i tanke om noget, som man ikke kan beskrive kun ved at bruge billeder?

Tal om jeres svar i klassen.

2. Fortællingens skelet

Se på de to illustrationer fra billedfortællinger herunder.

Skriv 4-5 linjer i din notesbog, som du synes, passer til illustrationerne.

Il lustration fra PANTO af Thomas Sørl ie Hansen, 2012

Il lustration fra De forbandede dukkers land af Rasmus Bregnhøi , 2012

3. Genredefinition på fortælling

Tal om, hvad der skal til, for at noget er en fortælling.

Lav jeres egen genredefinition på, hvad en fortælling er, og skriv den i jeres notesbog.

Den episke kerne

For at en tekst eller et billede udgør en fortælling, skal der være en episk kerne. 

 Den episke kerne består af

et sted (fortællingen foregår et eller flere steder)

aktører (der indgår en eller flere aktører (personer, væsner, dyr eller andet) i

fortællingen)

en handling (der skal foregår noget i fortællingen – en forandring, en udvikling, en

konflikt eller andet).

4. SammenlignSammenlign jeres egen genredefinition på en fortælling med beskrivelsen af den episke
kerne: 

Er I enige i, at de tre ting tilsammen udgør en fortælling? 

Mangler der noget i definitionen, eller kan noget undværes?

5. Lav en fortælling
Lav din egen fortælling. Du kan tegne eller skrive i hånden, eller du kan bruge det digitale værktøj Pixton. Din
fortælling skal indeholde en episk kerne.
6. Vis jeres tekster
Gå sammen i grupper, og vis jeres fortællinger til hinanden. Tal om, om de indeholder en episk kerne.

DEFINITION AF EN FORTÆLLING - FÆLLES

https://app.meebook.com/meebooks/edit/download/Meebook_Model_Chapter_Section/6548938/full/panto_frame.jpg
https://app.meebook.com/meebooks/edit/download/Meebook_Model_Chapter_Section/6548939/full/de_forbandede_dukkers_land_frame.jpg
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DEFINITION AF EN FORTÆLLING - FÆLLES

Der skal være en handling. Der skal være noget der driver fortællingen frem. Der skal være

et mål/formål. Der skal være en kerne, som historien drejer sig om. 

Der skal være et miljø.

Der skal være forskelligheder, det gode, det onde, konflikt.

Vi skal kende personerne/aktørerne. Der skal være en tydelig hovedpersoner og bipersoner.

Der skal være et tema.

 

Pixton

Log ind | Pixton
Få adgang til din Pixton konto her!

KAPITEL FÆRDIG

KAPITEL 3

FORHOLDET MELLEM BILLEDE OG TEKST 1

Når I arbejder med genren billedfortællinger, skal I være opmærksomme på

teksten

billederne

forholdet mellem tekst og billeder.

Det er det sidste punkt, I nu skal arbejde med.

Symmetrisk

Forholdet mellem tekst og billede kan være symmetrisk. Det vil sige, at tekst og

illustration fortæller det samme:

  1: Jeg kan forklare en kammerat, hvad en episk kerne

er.

EPISK KERNE

https://app.meebook.com/meebooks/edit/download/Meebook_Model_Chapter_Section/6548945/full/tekstbilledesamspil1_koverteret.jpg
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Supplerende

Forholdet mellem tekst og billede kan være kan være supplerende. Det vil sige, at

man får nogle oplysninger i teksten og andre oplysninger i billedet. Hvis man kun

læser teksten eller ser på billedet, får man ikke adgang til det samlede budskab:

Kontrapunktisk

Forholdet mellem tekst og billede kan være kontrapunktisk. Det vil sige, at billede og

tekst modsiger hinanden. Konflikten mellem tekst- og billedside har betydning for,

hvordan vi skal forstå det samlede budskab:

1. Lav dine egne bi l leder

Du kan tegne i hånden, eller du kan bruge Pixton.

Lav en skitse til en illustration, der passer til følgende tekst: Pigen, der sad på bænken,

havde en blå kjole på.Forholdet mellem tekst- og billedside skal være symmetrisk.

Lav så et udkast til en illustration, hvor teksten er den samme, men forholdet mellem

tekst- og billedside er supplerende.

Lav nu et udkast til en illustration med følgende tekst: Ib og Bo er brødre. De leger godt

sammen og har det sjovt. Forholdet mellem tekst- og billedside skal være

kontrapunktisk.

Vis dine skitser til din gruppe og diskutér, hvad der fungerer godt, og hvad der kunne

være gjort på en anden måde.

Vælg gruppens bedste illustrationer, og vis dem til resten af klassen. Begrund, hvorfor I

synes, at netop disse illustrationer er vellykkede.

  1: Jeg kan forklare en kammerat, hvad det vil sige når

billede og tekst er symetrisk

SYMETRISK

  1: Jeg kan forklare en kammerat, hvad det vil sige når

billede og tekst er supplerende

SUPPLERENDE

https://app.meebook.com/meebooks/edit/download/Meebook_Model_Chapter_Section/6548946/full/tekstbilledesamspil2b_konverteret.jpg
https://app.meebook.com/meebooks/edit/download/Meebook_Model_Chapter_Section/6548947/full/tekstbilledesamspil3_konverteret.png
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KAPITEL FÆRDIG

KAPITEL 4

VIRKEMIDLER I TEKST OG BILLEDE

6. Virkemidler i  tekst og bi l lede

En forfatter bruger sproglige virkemidler, som har betydning for, hvordan vi forstår teksten – det kan fx være
sammenligninger, besjælinger, symboler eller rim og rytme. 
 
På samme måde har tegneren en række midler til rådighed, der har betydning for, hvordan billedet virker. Det
kalder vi visuelle virkemidler. Visuelle virkemidler kan fx være modsætninger – lys/mørk, stor/lille, tæt på/langt væk
fra, brug af symboler eller brug af kolde/varme farver. 

Det kan også være forskellige måder at vise bevægelse i billedet på, fx ved at vise den samme genstand flere
gange.

Når du har øje på forfatterens og tegneres virkemidler og samspillet imellem dem, bliver det lettere for dig at
komme med et kvalificeret bud på, hvad budskabet i en billedfortælling kan være. 
1. BilledCirklen
I skal nu hele klassen bruge lidt tid på at sætte jer ind iBilledCirklen for at få overblik over, hvad der kan være godt
at undersøge, når I skal analysere et billede. BilledCirklen skal I bruge i flere af de kommende opgaver.
2. Vælg analysepunkter
Gå sammen to og to, og vælg et af de to billeder nedenfor at se nærmere på.  

Tag udgangspunkt i BilledCirklen. Vælg sammen med din makker tre analysepunkter,

som I synes, er relevante for billedet, og diskutér billedet ud fra de valgte punkter. 

Gå sammen med en anden gruppe, som har valgt samme billede, og fortæl hinanden,

hvilke analysepunkter I har valgt. Er det de samme punkter, I har valgt? Er I enige i

hinandens analyser?

Bil ledcirkel

Gyldendal Analysehjul

Idiot

I billedet her skabes der en fornemmelse af bevægelse, ved at foden vises flere

gange. Denne teknik kaldes simultan succession. Bevægelse kan også angives med

fartstreger eller udtværing af noget, der bevæger sig. Bevægelsen ud af billedet

kaldes en page turner. Læseren bliver fristet til at bladre om til næste side med det

samme for at se, hvad der videre sker. Illustration af Dorte Karrebæk fra Idiot, Høst &

Søn 2009.

  1: Jeg kan forklare en kammerat, hvad det vil sige når

billede og tekst er kontrapunktisk

KONTRAPUNKTISK

https://app.meebook.com/meebooks/edit/download/Meebook_Model_Chapter_Section/6548958/full/idiot_frame.jpg


20/9/2017 FORLØB - Meebook - læringsplatform og elevplansværktøj

https://app.meebook.com/meebooks/edit/1608025 6/12

KAPITEL FÆRDIG

KAPITEL 5

OPLÆSNING - VI ØVER OS

Oplæsningens byggeklodser fra gyldendal.dk

Side 1

Oplæsningens byggeklodser

Side 2

Oplæsningens byggeklodser

Oplæsningskort

Oplæsningens byggeklodser

Responshjul

Respons -  i  tabel

Gå sammen 2 & 2 med et eksemplar af 'Idiot' 

I skal hver især lave en lydoptagelse af en oplæsningsstykke fra 'Idiot'. I skal,

individuelt, udvælge et stykke tekst, som du synes kan, siger, gør, viser etc. noget

særligt.

Desuden skal I bruge et 'responshjul', - linket ligger under denne opgave. I skal

lave 'første optagelse', 'første respons' og 'anden optagelse'.

1) Find en makker

2) Udvælg dit tekststykke til oplæsning

3) Lån en mobiltelefon og indlæs dit tekststykke. Hjælp gerne hinanden, så der

kommer mindst mulig støj på optagelsen. 

4) Byt

5) Rollen som 'lytter' -> du skal lytte grundigt til din kammerats oplæsning og gøre

dig nogle mentale noter - hvad var godt? hvad kunne blive bedre? Bed din lærer

om et responsark, så responsen bliver så god og konstruktiv som muligt.

6) Lyt til en optagelse af gangen. Når I har lyttet, gives der respons. Derefter lytter I

til den anden optagelse.

7) Gå hver for sig og lav en ny optagelse af din oplæsning (eventuelt

hjemmeopgave´)

Alle lydmontager skal gemmes i mappen i google.drev

PROCESORIENTERET MUNDTLIGHED - OPLÆSNING
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Responsevaluering -  individuelt

KAPITEL FÆRDIG

KAPITEL 6

DE EKSISTENTIELLE BILLEDBØGER

MODERNE BILLEDBØGER

Der er igennem de sidste 10 år kommet en række moderne billedbøger, der bearbejder en

række tabuer, fx når børn dør, misbrug i hjemmet, aborter og vold. Samtidig med at de

sætter spørgsmålstegn ved noget helt grundlæggende i vores liv, fx hvad er normalt?

Disse billedbøger inviterer i høj grad læseren til at digte med, og bruge sin egen personlige

oplevelse af tekst og billede til at skabe en ny mening.

KAPITEL FÆRDIG

KAPITEL 7

IDIOT!

Oplæsning af Idiot!

IDIOT

Nu har vi hørt en oplæsning af Idiot! skrevet af Oscar K. 

Overvej følgende: 

1. Var der noget, du godt kunne lide ved bogen?

2. Var der noget, du ikke kunne lide ved bogen?

3. Var der noget, der undrede dig?

ÅBEN LITTERATURSAMTALE

https://app.meebook.com/meebooks/edit/download/Meebook_Model_Chapter_Section/6548976/full/idiot-b.jpg
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FORTALT TID

Den fortalte tid er udtryk for, hvor lang tid teksten strækker sig over. I nogle romaner er det

fx flere hundrede år, i et kort digt måske kun et øjeblik. Den fortalte tid er også det

tidspunkt, hvor historien foregår, fx 1800-tallet eller sidste fredag.

FORTÆLLETID

Fortælletiden er det tidsforløb eller tidspunkt, hvor selve fortælleprocessen foregår. Det er

ikke altid det samme tidspunkt, som historien foregår. Hvis det fx drejer sig om et

tilbageblik til dengang, fortælleren var ung, og han nu er gammel, er der stor afstand

mellem den fortalte tid og fortælletiden.

4. Var der mønstre, du lagde mærke til, eller var der noget, der mindede dig om

andre bøger eller film?

I Oscar K.'s fortælling "Idiot" bliver der brugt en del nonsensord. 

Søg på nettet og find eksempler på nonsens - hvad er nonsens? 

- Hvordan bliver nonsens brugt i Idiot!? og hvorfor har forfatteren valgt det som

udtryksform?

- Hvilke intertekstuelle elementer kan du finde i bogen? (referencer til andre bøger,

film, rim, remser, sange osv. )

- Diskutér, hvad nonsenstrækkene gør ved teksten og ved læseoplevelsen. 

-  Arbejd parvis med at ”normalisere” teksten ved at genfortælle handlingen for

hinanden

- Diskutér hvordan jeres normale fortællinger afviger fra Augusts tossede

tankeverden.

NONSENS - INTERTEKSTUALITET

1. Hvilken type fortæller er der i teksten (jeg-fortæller/tredje person-fortæller/flere

fortællertyper)?

2. Hvordan er afstanden mellem fortælletid og fortalt tid? Er en længere

tidsperiode komprimeret til en kort fortælling, eller er en kort tidsperiode foldet ud

over længere tid?

2. Kan teksten opdeles i begyndelse, midte og slutning, og kan man tale om, at

fortællingen og måske hovedpersonen udvikler sig fra start til slut?

OPGAVE

Nu skal du bruge det vi har arbejdet med til at lave en tekstanalyse af Idiot!

TEKSTANALYSE
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Bil ledcirkel

Gyldendal Analysehjul

Idiot! -  lyd og bi l lede

IDIOT

Nogle af punkterne har vi været igennem i klassen, og det er nu du skal bruge dine

noter fra disse aktiviteter.

1. Persongalleri: Herunder personkarakteristik af mor og August 

2. Fortæller

3. Fortælletid og fortalt tid

4: Sprog: 

Intertekstualitet og nonsens

5. Tema(er) 

6. Budskab 

Vælg en side i bogen og lav en gennemarbejdet billedanalyse ud fra følgende

punkter: 

1. Komposition mellem tekst og billede.

2. Rum: forgrund, mellemgrund og baggrund.

3. Synsvinkel: normalt, frø- eller fugleperspektiv.

4. Bevægelse i billedet.

5. Farver: grundfarver, farveharmonier og farvesymbolik.

6. Figurernes udformning, kropssprog og placering i billedet.

7. Hvad fortæller billedet, som teksten ikke fortæller? (Udblik)

8. Viser billedet hovedpersonen, eller ser vi situationerne med hovedpersonernes

øjne? (synsvinkel på billederne).

Brug billedcirklen til dit analysearbejde. 

Forbered en mindre præsentation af jeres analysearbejde - brug power point,

prezi eller anden præsentationsform. 

Anvend kun stikord i forbindelse med jeres fremlæggelse. Hav fokus på billedsiden

- zoom evt. ind på de steder i billedet, I vælger at analysere på. 

BILLEDANALYSE

http://www.oscar-k.dk/sound/player-idiot.php
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IDIOT

KAPITEL FÆRDIG

KAPITEL 8

AFSLUTTENDE OPGAVE

Symbolark

KAPITEL FÆRDIG

Du skal nu finde din oplæsning frem igen og indspille den endnu engang. Husk !

Responsark og symbolarbejdsark

Opgaven skal indeholde følgende:

1.  en optagelse af din højtlæsning (husk at sende den i Google drev)

2. optagelsen skal genereres til QR-kode

3. QR-koden skal indgå i en collage/billedmontage, som visuelt udtrykker det stykke

af teksten, som du har læst op

4. collagen/billedmontagen hænges derefter op, så andre elever har mulighed for

at scanne din QR-kode og høre lige din oplæsning

AFSLUTTENDE OPGAVE

Med udgangspunkt i billed-, tekst- og sproglig analyse af Idiot! skal I vælge en af

følgende opgaver:

1. Billedmontage:

- Find billeder af det unormale og lav en præsentation i et præsentationsprogram.

Læg en lydside ned over.

2. Lydmontage:

- Omskriv Idiot! til et digt og indtal det henover et bearbejdet billedudtryk (fx

bogens originale billeder, der redigeres).

Hvad er æstetik?

Æstetik defineres som: ”…en sanselig symbolsk form, der rummer en fortolkning af

os selv og verden, som kan kommunikere fra, til og om følelser”. Æstetik kan altså

forstås som et begreb for en særlig type formsprog, hvor vi anvender sanselige,

symbolske former til at fortolke vores oplevelser og kommunikere om os selv og

verden.

PRODUKT
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KAPITEL 9

EVALUERING

ÅBEN LITTERATURSAMTALE

- Var der noget, du godt kunne lide ved bogen?

- Var der noget, du ikke kunne lide ved bogen?

- Var der noget, der undrede dig?

- Var der noget du lagde mærke til, eller var der noget, der mindede dig om andre bøger

eller film?

OPSAMLING PÅ FORLØBET

Du har nu læst en billedfortælling. Skriv svar på spørgsmålene i din notesbog:

Hvad har overrasket dig mest i arbejdet med genren?

Hvad ved du nu om genren, som du ikke vidste før?

Skriv alle de visuelle virkemidler ned, du kan huske.

Sammenlign din liste med de andre i din gruppe og forklar de virkemidler for hinanden,

som ikke alle havde på listen.

Hvad har du lært i dit arbejde med billedfortællingerne, som du mener, du kan bruge i

andre sammenhænge i og uden for skolen? 

KAPITEL FÆRDIG

  1: Jeg ved noget om billedbogsgenrens virkemidler.

  2: Jeg forstår, hvad intertekstualitet er

  3: Jeg er blevet fortrolig med, at tekster afspejler den

tid de er blevet til i

  4: Jeg kan forklare om samspillet mellem tekst og

billede er symmetrisk, supplerende eller

kontrapunktisk

  5: Jeg kan analysere og perspektivere en billedbog

  6: Jeg har fået en viden om retoriske virkemidler.

  7: Jeg er blevet fortrolig med forskellige former for

optageteknologi

BILLEDBØGER

https://app.meebook.com/meebooks/edit/download/Meebook_Model_Chapter_Section/6548995/full/evaluering.png
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