“Hund”, Tina Sakura Bestle & Anna Jacobina Jacobsen
Resumé: “Hund” er en billedbog. Rosas far har to kongepudler, som han elsker mere end Rosa. Rosas
mor laver et fastelavnskostume til Rosa forestillende en puddel. Da Rosa først har fået det på, får hun
det ikke af igen, og hun bliver til Hund. Med lopper, hundekurv, agility og madskål. En dag hjælper Hunds
mor hende til at stikke af. Hund finder frem til Johannes dør, og med Johannes hjælp bliver Hund til Rosa
igen.
Fortælleforhold: Fortællingen falder i tre dele. En del hjemme hos far, en del hvor Rosa er hjemløs, ene
og fortabt samt en del hvor hun finder sig selv hjemme hos Johanne. Dette har Jacobsen med
illustrationerne mesterligt understreget: I første del af fortællingen, som foregår hjemme hos far, er
opslagene delt. Venstre side er hvid med megen tekst og højre side har illustrationerne. Her ses Rosa udefra og læseren fremstår som
beskuer. I anden del, hvor Hund er helt alene og søger efter et nyt sted at være, er opslagene mørke, tekstknappe og med en cirkel, hvor
Hund kigger gennem. Læseren/beskueren bliver da Rosa/Hund, da verden ses med hendes øjne. I tredje del, hvor Hund igen bliver til
Rosa, er opslagene farverige og illustrationerne fylder begge sider. På samme måde får teksten igen en fremtræden rolle, men den bliver
en del af illustrationerne.
Tema: Tematikken i billedbogen er omsorgssvigt, forældre-barn-forhold, at starte forfra og troen på sig selv som menneske.
Aktualitet: Med omsorgssvigt og forældre-barn-relationen fortalt med glimtvis håbefuldhed er billedbogen vedkommende læsning for
alle børn og deres voksne.
Målgruppe: Bogen kan læses af alle, men den egner sig bedst til undervisning på mellemtrinet, da tematikken er barsk og kræver en vis
omverdensforståelse for at kunne tolke protagonistens handlinger
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Forslag til undervisningsaktiviteter1

Kompetencemål
Færdigheds- og
vidensmål

4.-6.klasse, fortolkning
Eleven kan forholde sig til almene temaer gennem systematisk undersøgelse af litteratur og andre
æstetiske tekster
Oplevelse og indlevelse, fase 2
Eleven kan udtrykke en æstetisk teksts stemning

Nedbrudt mål

Eleven har viden om måder at ud trykke teksters stemning på
Jeg kan læse en billedbog med fokus på, hvordan tekst og billeder fortæller noget forskelligt

Tegn på læring

1.tegn
Jeg kan genfortælle handlingen
2.tegn
Jeg kan sammenligne, hvordan teksten og billederne fortæller historien
3.tegn
Jeg diskutere billedernes måde at fortælle historien på
Undervisningsaktiviteter Forslag til undervisnings-aktiviteterne er skildret herunder
Bogen skal læses og arbejdes med på klassen og selvstændigt.
Eleverne skal danne sig et førstehåndsindtryk af bogen. Først iagttages bogens forside og bagside samt
titlen. Samtale omkring forventninger til bogen
Fokus på billedsiden
Bogen udleveres til eleverne sammen med et notatark, hvor eleverne skal undersøge hvert opslag og
skitsere det via hurtigtegning

1

Alle kompetence-, færdigheds- og vidensmål er taget fra http://www.emu.dk/omraade/gsk-lærer/ffm/dansk
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Samtale på klassen om billedernes forskellighed og betydning for indholdet.
Eleverne skal fokusere på Rosa/Hunds udvikling gennem bogen. Eleverne får udleveret et ark med en
tidslinje. De skal over linjen skrive, hvad Rosa foretager sig og under linjen skrive, hvad Hund foretager
sig.
Samtale på klassen om hjem-ude-hjem-modellen, og hvordan Rosa/hund bevæger sig på modellen
I fællesskab sammensættes elevernes skitser af opslagene og hjem-ude-hjem-modellen
Eleverne skal fokusere på første opslag. De skal med små post-its sætte følelser på far og Rosa
Efterfølgende laves et følelseskort på et A3 og hænges i klassen.
Samtale om hvorfor er deres følelser så forskelligartet, og hvordan har illustratoren valgt at vise det?
Gå på detaljejagt. Lad eleverne eftersøge små detaljer og lad dem fokusere på detaljernes betydning for
fortællingens forløb
Samtale om detaljernes betydning for Rosa/Hund
Fokus på den tekstsiden
Eleverne skal tælle ord på hvert opslag og skrive det under deres første skitser af opslagene
Samtale om mængden af ord og sammenligning med billederne
Detaljejagt anden del. Eleverne skal lede efter følelser skrevet i teksten.
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På hjem-ude-hjem-broen sættes begreber som eksempelvis meget tekst, lidt tekst. Lad eleverne selv
definere begreberne omkring teksttungheden.
Eleverne skal summe over forskellige spørgsmål til teksten
Samtale om hvordan tekst og billede fortæller noget forskelligt om

Evaluering

Afslutning
Lad eleverne afslutte brevet til Rosas mor
Eleven kan genfortælle handlingsforløbet.
Eleven kan skelne mellem billed- og tekstsiden
Eleven kan forklare Rosas følelser på baggrund af billederne

Eksempler til videre arbejde
-

“Læs genrer med CL - billedbøger” af Trine May, Gyldendal 2014 (undervisningsmateriale)
“Lille Lort” af Tina Sakura Bestle og Anna Jacobina Jacobsen (ill.), Alfa 2012 (billedbog)
“Skyggefugl” af Tina Sakura Bestle, Gyldendal 2014 (roman)
“Langtur” af Helle Perrier i “Det du ikke ved” Gyldendal, 2016 (Novelle)
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