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Billedfortællinger 
I forløbet med billedfortællinger skal vi arbejde med henholdsvis billeder og tekst, der tilsammen 
og hver for sig fortæller en historie. Forfattere og tegnere bruger forskellige virkemidler, som I skal 
øve jer i at lægge mærke til og kunne bruge til analyse. Med dette arbejde skal I komme endnu 
tættere på den betydning, der ligger i fortællingerne.


Læringsmål: 
	 •	 Du kender billedfortællingers typiske genretræk. 

	 •	 Du kan genkende og analysere en billedfortællings episke kerne. 

	 •	 Du kan finde og beskrive en billedfortællings virkemidler. 

	 •	 Du ved, hvordan forhold mellem tekst og billede kan være. 

	 •	 Du kan analysere og fortolke en billedfortælling. 

	 •	 Du kan finde frem til det betydningsfulde i en billedfortælling.


Teori


Episk kerne: 
Ved en episk kerne forstås fortællingens:

	 •	 rum – det sted, hvor handlingen foregår 

	 •	 figur – den eller de personer, der er med i fortællingen 

	 •	 konflikt eller begivenhed – det fortællingen handler om


Uden rum, figur og konflikt har du ingen fortælling. 
En fortælling skal jo handle om noget.


Forholdet mellem tekst og billede: 
Der skelnes mellem tre forskellige typer af forhold mellem tekst og billede.
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Symmetrisk 
Når forholdet mellem tekst og billede er symmetrisk, fortæller teksten 
og billedet det samme.
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Virkemidler i tekst og billede: 
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.


Der kan også være forskellige måder at vise bevægelse i billedet på, fx ved at vise den samme 
genstand flere gange. 
1

 www.dansk.gyldendal.dk: Billedfortællinger - Virkemidler i tekst og billede, http://dansk.gyldendal.dk/1

Indgange/forloeb/genrer/billedfortaellinger/forloebet/5_virkemidler_i_tekst_og_billede.aspx, anvendt d. 
26/2-18
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Supplerende 
Når forholdet mellem tekst og billede er supplerende, får man nogle 
oplysninger i teksten og andre oplysninger fra billedet. Hvis man kun 
ser på den ene af delene, får man ikke adgang til det samlede budskab.

Kontrapunktisk 
Når forholdet mellem tekst og billede er kontrapunktisk, modsiger 
billede og tekst hinanden. 


http://www.dansk.gyldendal.dk
http://dansk.gyldendal.dk/Indgange/forloeb/genrer/billedfortaellinger/forloebet/5_virkemidler_i_tekst_og_billede.aspx
http://dansk.gyldendal.dk/Indgange/forloeb/genrer/billedfortaellinger/forloebet/5_virkemidler_i_tekst_og_billede.aspx
http://dansk.gyldendal.dk/Indgange/forloeb/genrer/billedfortaellinger/forloebet/5_virkemidler_i_tekst_og_billede.aspx
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Opgaver

Opgave 1 - Pigen i rødt 


1. Billedfortællingen Pigen i rødt, bliver læst højt på klassen.


2. Hvilket folkeeventyr er Pigen i rødt en nyfortolkning af?


3. Makker-opgaver: Vælg et af de tre billeder fra Pigen i rødt, som viser “skovens vidundere”. 
Når I har valgt, hvilket billede, I har lyst til at arbejde i dybden med, skal I lave en billedanalyse 
af billedet. Se den vedhæftede billedanalysemodel på Classroom. 


4. Hvordan passer billedteksten til billedet?


5. Hvordan passer billedet til jeres forestilling om byen som en skov? Kan I genkende noget fra 
billedet, med det I kender til fra hverdagen?


Opgave 2 - Garmanns hemmelighed 
1. Hvordan er teksten placeret i forhold til billedet?


2. Hvilke virkemidler har forfatteren brugt, så man får øje på teksten?


3. Hvilken særlig måde er billederne illustreret på i Garmanns hemmelighed? 

4. Hvordan er forholdet mellem tekst og billede?

A. Tænk symmetrisk, supplerende eller kontrapunktisk?


Opgave 3 - Oplæsning fra en billedfortælling 
Det er vigtigt at have en god og spændende oplæsning med brug af:

• Tempo

• Pauser

• Tryk/betoning

• Styrke

• Toneleje


I skal nu øve jer I at oplæse en billedfortælling. Oplæsning skal få tilhørerne ind i fortællingens 
univers, så de nærmest kan se, føle og opleve fortællingens stemning, konflikter og budskab. 


Gruppeopgave (2 - 3)  
1. Udvælg en billedfortælling fra biblioteket (den skal ikke være for lang).


2. Gennemlæs billedfortællingen for hinanden og noter fortællingens handling, tema og budskab


3. Gennemgå fortællingens personer og snak om, hvordan I tænker, personerne er. Er de 
indadvendte og stille eller udadvendte og frembrusende/larmende? I skal have disse 
overvejelser med i jeres oplæsning


4. Er der nogle billeder i fortællingen, som I vil gøre ekstra ud af at fremvise? 


5. Uddel afsnit til hinanden (det er ikke sikkert, at alle skal læse lige meget op)
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6. Øv jer i oplæsning af jeres billedfortælling - den skal fremføres på klassen. 

• Der vil være mulighed for en ekstra oplæsning for 1. - 3. klasse, hvis grupperne har mod på 

det. 


Opgave 4 - Den hvide kanin og den sorte hat 
1. Læs teksten grundigt igennem.


2. Hvordan virker det for teksten, at noget af det er skrevet i nummereret punktform?


3. Hvordan er forholdet mellem tekst og billede?


4. Der er meget sort på de to sider, hvad kan den sorte farve symbolisere?


5. Hvad tror I, der er sket med tryllekunstneren?  


Opgave 5 - Fandens far (et puslespil) 
Gruppeopgave (3 - 4) 
1. Løs puslespillet, der er lavet ud af en af siderne i Fandens far. I må ikke snakke sammen, 

mens I løser puslespillet. 


2. Læs teksten grundigt igennem. 

• Hvad er det Sarah har lært og tænker på? 

• Hvad har Sarah besluttet sig for?

• Hvordan tænker I, at tekstbidden passer til bogens titel Fandens far? 


3.   Hvordan er forholdet mellem tekst og billede? 

• Er der forskel på forholdet mellem tekst og billede på det øverste kontra det nederste 

billede?


4.   Hvordan er Gud og Jesus afbilledet i det øverste billede? 


5.   Hvilke forskellige dyr fremgår på billederne og har nogle af dyrene en særlig symbolik? 


Opgave 6 - Hullet i himlen (fra dansk.gyldendal.dk) 
Vi skal nu alle læse den samme billedfortælling, nemlig Hullet i himlen. I finder billedfortællingen + 
tilhørende opgaver på følgende link: http://dansk.gyldendal.dk/Indgange/forloeb/genrer/
billedfortaellinger/forloebet/7_hullet_i_himlen.aspx 
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