
Tarantino Roadtrip
–  a f  K a t h r i n e  A s s e l s

U n d e r v i s n i n g s f o r l ø b  t i l  8 . - 1 0 .  k l a s s e  u d a r b e j d e t  a f  Tr i n e  M a y

VÆRKFORLØB

I forløbet her skal du ikke fokusere på analyse- og beretter- og alle mulige andre modeller. 

Du skal lytte til rockmusik, lave telefonfis, snakke om Kill Bill og nyde Banksys street art. Og du skal 

opleve en vaskeægte roadmovie. På bog. Så tag med på roadtrip! Hvis din lærer har n*****  til det.
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Inden du får bogen i hænderne, skal vi sætte stemningen og tune ind på romanens 

hovedperson, Maria. Det gør vi ved at lytte til en af de sange, hun lytter til, Stuck 

inside of Mobile with the Memphis Blues Again i coverversionen med sangeren Cat 

Power.

Find nummeret her: bit.ly/TarantinoRoadtrip, og se de tilhørende billeder af Cat 

Power, mens I lytter.

Kender du typen? 
Tal bagefter i klassen om:

Hvad forventer I jer af romanens hovedperson ud fra hendes musiksmag? 

– Tænk fx på nummerets stemning, lyd, tekst og Cat Powers fremtoning på bille-

derne.

Hvem er Tarantino? Og hvad er et roadtrip?
Romanens titel er Tarantino Roadtrip. Men hvem er Tarantino? Og hvad er et road-

trip?

• Gå sammen i makkerpar. Den ene af jer googler Tarantino, den anden roadtrip. 

• Brug fem minutter, og fortæl bagefter hinanden, hvad I har fundet ud af 

(selvfølgelig kombineret med det, I evt. vidste i forvejen).

• Drøft i makkerparret, hvilke forventninger, kombinationen af navnet Tarantino 

og ordet roadtrip giver jer til romanens handling og stemning.

• Læs nu bogens bagsidetekst.  

– Hvad tænker I om hovedpersonen Maria ud fra bagsideteksten?

• Vi bliver i bagsideteksten lovet, at vi får et indblik i Marias indre verden.

– Hvilke forventninger giver det til forfatterens skrivestil?

Saml op i klassen, og tal om, hvad I fornemmer, Maria er for en karakter. Kom ind 

på jeres indtryk af hendes adfærd, interesser, tanker – og liv i det hele taget.

FØR DU LÆSER
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Læsegrupper
Når du læser romanen, skal du gøre ophold undervejs, hvor du drøfter det, du har 

læst i en læsegruppe.

Du har allerede drøftet de indledende spørgsmål med en makker. Find sammen 

med et andet makkerpar, så I er en gruppe på fire. Gruppen er din læsegruppe under 

hele forløbet.

I første halvdel af forløbet skal I primært tale sammen i gruppen om jeres ople-

velser af det, I har læst.

I har allerede lyttet til en af de sange, Maria lytter til, og i anden halvdel af forløbet 

skal I opsøge flere af de kunstarter, hun er optaget af for på den måde at leve jer ind 

i hendes verden. 

Med romanen har du fri adgang til Marias indre verden. En stor del af fortælling- 

en er nemlig udtrykt gennem hendes tanker. 

Marias supertanker
Derfor skal du, inden du går i gang med at læse, åbne et tekstdokument, og når du 

under din læsning kommer til en af Marias tanker, som du synes, er særlig interes-

sant, sjov, mærkelig – eller på anden vis fascinerer dig, så skriv den ordret af i dit 

dokument. 

Sørg for at have et par linjers afstand mellem hver tanke. 

Gem dit dokument under navnet Marias tænketank, for du skal gradvist gennem 

din læsning af romanen skrive flere tanker ind. 

. . .

NU er det tid til at læse.

Læs bogens første kapitel, Fucked up familiemedlemmer. Gå bagefter sammen i jeres 

læsegrupper, og drøft spørgsmålene, I får på et ark af jeres lærer.

Gør sådan:

• Klip spørgsmålene fra hinanden, og læg dem i en bunke midt på bordet med 

bagsiden op.

• Træk et kort på skift. 

• Den, der har trukket, læser spørgsmålet op, kommer med et bud på svar, 

og herefter byder de andre gruppemedlemmer ind med deres tanker om 

spørgsmålet.

Marias supertanker
Læs på skift eksempler op fra jeres tænketank. Tal bagefter om, hvordan Maria er 

– reflekteret i forhold til sit liv 

– analyserende i forhold til andres.

Saml op på spørgsmål og tanker i klassen.

MENS DU LÆSER
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Videre i teksten
Læs næste kapitel, En lige-hvad-jeg-ønskede-mig slags løgn. Husk at fylde op i Marias 

tænketank undervejs.

Gå bagefter sammen med din gruppe for at drøfte det, I har læst. Også denne gang 

får I spørgmål på et ark af jeres lærer, men to af felterne er tomme. I dem skal I 

selv i fællesskab formulere spørgsmål, til kapitlet, inden I går i gang. Byt ark med 

en anden gruppe, klip spørgsmålene fra hinanden, træk på skift et kort, og tal om 

spørgsmålene på samme måde som før.

Et undskyldningsbrev
Prøv hver især, på vegne af Maria, at formulere brevet til Stinne, der undskylder for 

Marias handling. I bestemmer selv, om I vil følge Marias mors råd eller ej. 

Skriv jeres breve i hånden, og læs dem bagefter op i gruppen. Vælg et af de fire breve, 

som I læser op for klassen. 

Tal bagefter i klassen om:

– Har Marias mor ret i, at Maria bør sende et undskyldningsbrev?

– Hvad kunne hun ellers gøre?

Marias supertanker
Læs bagefter eksempler op i gruppen fra jeres tænketank. Det er muligt, at Maria er 

adfærdsafvigende, men drøft, hvordan hun samtidig er

– begavet

– humoristisk

– reflekteret

– analyserende

Skriv jeres pointer på næste side. I de nederste felter kan I skrive, hvad I ellers synes, 

hun er.
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Marias personkort

Saml op i klassen med eksempler på, hvordan Maria er en sammensat person.

Begavet

Reflekteret

Humoristisk

Analyserende
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Videre i teksten
Læs nu frem til side 39. Tank fortsat op i tænketanken undervejs.

Tal bagefter i gruppen om spørgsmålene her. Denne gang er de formuleret herun-

der, fordi rækkefølgen ikke er ligegyldig. I skiftes til at læse et spørgsmål op, komme 

med et bud på svar, hvorefter de andre byder ind med deres tanker. Der er spørgsmål 

til to runder.

• Hvorfor tror I, at Maria bliver provokeret af, at hendes mor er så omsorgsfuld 

over for katte?

• Det første kapitel i uddraget, I netop har læst, hedder Voldelige tendenser. 

Hvilke voldelige tendenser har Maria? Kan de på nogen måde retfærdiggøres?

• Er I blevet klogere på, hvad de kursiverede tekster mellem kapitlerne er? 

– Hvordan vil I karakterisere dem?

I Marias mange tanker dukker forskellige tilbageblik op, fx 

- situationen i børnehaven, hvor hun saver hovedet af en dukke

- optrinnet i hjemmet, hvor faren ryger.

- samtalen hos skolepsykologen

• Rygeoptrinnet: 

- Hvordan opfører forældrene sig her?  

- Hvordan opfører Maria sig? 

- Hvem optræder mest modent? Hvordan?

• Psykologsamtalen: 

Her sidder Maria om bordet sammen med Hanne og Bjarne. 

- Hvordan er Hanne og Bjarne? 

- Kan I lide dem? Hvorfor? /Hvorfor ikke?

• Maria har mange tanker om, hvad hun kunne sige til samtalen, men hun får det 

ikke sagt. Hvorfor ikke? 

- Hvad ville der ske, hvis hun rent faktisk sagde det, hun tænkte?

• Ved samtalen får vi også baggrunden for Marias handling.  

 - Kan I på nogen måde forstå hendes handling?

• Hvordan er Stinne Gal?

Flyt synsvinklen
Under samtalen får vi adgang til alle Marias tanker, men hvad med Hanne og Bjar-

ne? Hvad tænker de?

Udfyld de to talebobler på næste side med deres tanker. Prøv at være lige så detalje-

ret, som Maria er, når hun giver udtryk for sine tanker. Skriv både, hvad de tænker 

om Maria, og hvordan de har det i situationen.
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Hanne

Bjarne
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Når mødet er slut – hvad så?
Hvad siger Hanne og Bjarne til hinanden, da Maria er gået?

Split gruppen op i to makkerpar; den ene af jer er Bjarne, den anden er Hanne.

Gennemfør deres samtale.

Vis bagefter eksempler for klassen.

Skriv flere eksempler på, at Maria er begavet, humoristisk, reflekteret og analyseren-

de – og hvad I ellers synes, hun er, og udveksl jeres iagttagelser i gruppen. 

. . .

Videre i teksten
Læs til side 63. Tank fortsat op i tænketanken undervejs.

Tal i gruppen om spørgsmålene her på samme måde som før. I er ordstyrer for ét 

spørgsmål på skift:

• Vi kommer i uddraget til at kende Marias hjem og forældre bedre. Hun nævner 

de mildest talt alternative tilstande i vores hjem. 

Hvordan er tilstandene alternative?

- de fysiske tilstande

- de psykiske tilstande

• Har I ændret jeres opfattelse af forældrene? Hvordan?  

- Kom ind på, hvordan forældrene er forskellige.

• Maria viser en ny side af sig selv, når hun tænker på sin mormor. 

- Hvordan er hun anderledes i disse passager, end i den øvrige tekst?

• Hvad synes I om Marias mors gøremål for at få familiens hjem til at syne så 

normalt som muligt?

- Tror I, hendes planer virker?

- Hvad kunne hun ellers have gjort?

Kill Bill
Maria fortæller, at hun elsker filmen Kill Bill – dens sorte humor og hævndyrkelse. 

Se filmens officielle trailer på YouTube.

Tal i klassen om:

• Hvorfor tror I, Maria er fascineret af Kill Bill og af hovedkarakteren The Bride, 

spillet af Una Thurman?

• Sammenlign jeres indtryk af The Bride, Cat Power og Maria. Er der fællestræk i 

deres adfærd og syn på verden? Hvilke?

• Hvad synes I om klassekammeraternes kommentarer til YouTubefilmen, som 

viser Marias handling?
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Tænk over, hvordan I ville I kommentere filmen, hvis I gik i Marias klasse. Vær 

helt ærlige, og formuler hver især en kommentar til tråden. 

Læs jeres kommentarer op i klassen, og drøft, hvilke konsekvenser, de kan have 

– for jer selv og for Maria.

SpaceCowboy’s playliste
Find igen romanens playliste på YouTube: bit.ly.TarantinoRoadtrip. 

Det første nummer på listen har I allerede hørt. Fordel de syv andre på grupper i 

klassen, så hver gruppe har ét nummer.

Lyt til nummeret i gruppen. Tal bagefter om:

• Hvad synes I om det?

• Hvorfor tror I, Maria lytter til playlisten igen og igen?

• Hun synes, playlisten kunne udgøre soundtracket til en Tarantino-film. 

- Er I enige? Hvorfor passer musikken godt til hans film?

• Hvorfor tænker hun, at SpaceCowboy må være gymnasieelev med den 

playliste? 

- Hvad tænker I ellers om ham ud fra hans playliste?

Marias supertanker
Læs igen eksempler op i gruppen fra jeres tænketank, og føj flere ord ind i person-

kortet om Maria. 

. . .

Videre i teksten
Læs til side 72. Tank fortsat op i tænketanken undervejs.

Maria opstiller en liste med otte punkter om, hvorfor hun hader folkeskolen:

1. Den kvæler enhver selvstændig kreativitet

2. Den belønner flid frem for fantasi

3. Den fokuserer på skemaer og modeller, man kan dræbe enhver læse- og 

skrivelyst med

4. Den er dobbeltmoralsk

5. Den møder eleverne med mistænksomhed frem for tillid

6. Den har udelukkende indført faget idræt for at torturere eleverne

7. Den ansætter idéforladte lærere

8. Den favoriserer kedeligt materialevalg

Til de fleste af punkterne giver hun konkrete eksempler, hun har oplevet i sin sko-

letid. 
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Gennemgå listen i gruppen punkt for punkt, sådan her:

• Er I enige i punktets udsagn? 

• Har I oplevet konkrete eksempler på, at hun har ret i udsagnet? 

• Hvad kunne man gøre for at imødekomme hendes kritik?

Maria kommer selv med forslag til, hvordan folkeskolen kunne gøres bedre. Her skal 

vi afprøve nogle af hendes ideer.

Der er tre aktiviteter, men I skal ikke udføre dem i samme rækkefølge blandt klas-

sens grupper. Én gruppe kan begynde med nr. 2, en anden med nr. 3 osv.

1. Telefonfis
Maria foreslår, at telefonfis kunne være en god aktivitet i danskfaget, fordi det er 

fortælleudviklende og kan medvirke til, at man lærer at improvisere.

Lav telefonfis: 

• Aftal først, hvad jeres telefonfis skal gå ud på: 

- Hvordan vil I præsentere jer? Og hvordan vil I sætte samtalen i gang? I 

kan selvfølgelig  ikke planlægge hele samtalen, for ideen er jo netop, at I skal 

improvisere undervejs.

• Vælg én i gruppen, der skal føre samtalen. 

Ring til nummeret 5268 7967.

Tal bagefter om:

• Hvem fik I fat i?

• Hvordan reagerede han/hun på jeres henvendelse?

• Kunne I improvisere?

• Er det i orden at lave telefonfis?

• Er I enige i, at telefonfis kan være fortælle- og improvisationsudviklende – og 

dermed en god danskfaglig aktivitet i skolen? 

2. Banksys street art
Maria foreslår, at eleverne kunne skrive om Banksys street art. Her skal I forfølge 

hendes idé. Til denne øvelse skal I arbejde alene.

• Googl navnet Banksy, og find både tekster om hans kunstprojekt og 

billedeksempler på hans værker. 

Vælg et af hans værker, og skriv din tekst. Du kan skrive helt frit – det ville 

Maria nok foretrække – men hvis du har svær ved at komme i gang, kan du fx 

komme ind på: 

- hvor værket stammer fra 

- hvilken sammenhæng det indgår det i 

- om værket har et politisk budskab, og hvordan det kommunikerer budskabet 
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- hvilke kontraster, værket indeholder – og hvad de kan pege på 

- du kan også vælge at skrive en fortælling, der tager afsæt i dit valgte værk 

 

Skriv din tekst i et tekstdokument, og indsæt dit valgte billede. Print dit 

dokument, vis og fortæl om dit valgte værk i gruppen, og udstil bagefter jeres 

printede dokumenter i klassen.

3. Axolotl Roadkill
Nærlæs romanens bagsidetekst, som Maria jo synes, burde få enhver litteraturelsken-

de dansklærer med bare en lille smule mod og kvalitetssans til at indkøbe hobevis af 

klassesæt.

Orienter jer bagefter på nettet om romanen og dens forfatter Helene Hegemann. 

Hvis I har lyst, kan i læse romanen efter skoletid. I finder den nemt på biblioteket. 

Uanset om I læser hele romanen, eller bare orienterer jer om den, så tal i gruppen 

om:

• Er I enige i, at den ville være et godt materialevalg til danskundervisningen? 

- Hvorfor? / Hvorfor ikke?

• Maria siger, at hendes eget liv ligger meget langt fra Miftis. 

- Men har hun alligevel noget til fælles med Mifti? Hvad?

• Hvorfor tror I, Maria er så fascineret af romanen?  

- Hvad kan det fortælle os om hende selv?

• Romanen er ikke typisk på pensumlisten i den danske folkeskole. 

- Hvorfor ikke, tror I? 

- Hvilke kriterier synes I, dansklærere skal vælge litteratur ud fra? 

- Hvilken roman er den fedeste, I har arbejdet med i skolen? Hvorfor?

Præsenter jeres tanker og ideer for klassen, og tal bagefter om:

• Nu kender vi til Marias musik-, film-, litteratur- og kunstsmag. 

- Hvad har hendes eksempler inden for de forskellige kunstarter til fælles? 

- Hvad kan det fortælle os om hende?

• Hvad fortæller det om hende, at hun er så velorienteret inden for forskellige 

kunstarter?

• Hvordan tror I, det er et gå i klasse med Maria?

• Kunne I tænke jer at være ven med hende?  

- Hvordan tror I, hun er som ven?  

- Hvad kunne I lave sammen?

Skriv en tekst med overskriften Min dag med Maria.

. . .
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Videre i teksten
Læs til side 85. Tank fortsat op i tænketanken undervejs.

I kapitlet får vi yderligere kendskab til nogle af Marias favoritfilm/tv-serier, fx  

Thelma og Louise og The End of the F****** World. 

• Undersøg i gruppen, hvad det er for film, og vurder, hvordan de lægger sig i 

forlængelse af Marias øvrige favoritter. 

Tal bagefter om, hvorfor I tror, hun er så optaget af dem.

• Hvad tænker hun om sin mor, da hun fjerner billedet af hende fra sin 

opslagstavle? 

- Ændrer det jeres opfattelse af Marias mor? 

- Hvordan kan morens liv perspektiveres til Marias eget liv? 

- Prøv at sætte ord på Marias skyldfølelse.

• Er det virkelig SpaceCowboy, hun har mødt?  

- Og hvad sker der mon nu?  

- Skal The Tarantino Roadtrip til at tage sin begyndelse? Og hvordan mon det går? 

- Eller kører han bare Maria hjem? 

 

Fortæl hinanden i gruppen, hvad I tror, der sker.

Marias supertanker
Læs igen eksempler op i gruppen fra jeres tænketank, og føj flere ord ind i person-

kortet om hende. 

Marias sejlrendesyn
Gennem romanen har du mellem kapitlerne læst Marias sejlrendesyn. De billeder, 

der dukker op i hendes indre på det, hun kalder sejlrenden til drømmeland. Hun 

betegner dem selv om vrangbilleder, der siver fra mit forstyrrede sind.

Tal i læsegruppen om: 

• Vi har alle sådanne sejlrendesyn – mærkelige billeder, der dukker op i vores 

indre, når vi er på kanten til søvn.

- Kan I huske, nogle sejlrendesyn, I selv har haft?

• Hvor tror I, de mærkelige billeder kommer fra?

• Genlæs alle Marias sejlrendesyn i gruppen. I får dem på et ark af jeres lærer. 

Læs to op hver. Tal bagefter om:

- Hvad har hendes otte sejlrendesyn til fælles?

- Hvordan er stemningen i dem?

- Hvilke personer og dyr optræder?

- Kan der ligge en symbolik i de mærkelige billeder? Hvordan?



© Trine May Kopiering må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med 
Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen

13

En sejlrende-foldebog
• Klip de otte afsnit med Marias sejlrendesyn fra hinanden. 

• Få hver især et kopiark af jeres lærer. Lim de otte sejlrendesyn ind på de otte 

felter på arket.

• Klip på de stiplede linjer, og lim arket på et nyt A4-ark. Lim kun øverst og i

midterbjælken, hvor der står TARANTINO ROADTRIP. Ikke på de otte felter.

• Åbn de otte låger, og skriv bag hver låge, hvad I tænker om de forskellige 

sejlrendesyn. Vær ikke bange om, om det I skriver er rigtigt eller forkert, for der 

er ingen, der har det rette facit.

Videre i teksten
Læs nu resten af romanen. 
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Nu har I læst romanen. Hvad er jeres umiddelbare reaktion? Det skal I tale om i 

læsegruppen.

Tag først en runde bordet rundt, hvor I på skift fortæller, hvad I synes om romanen, 

og hvorfor. Er der noget, I særligt vil fremhæve?

Drøft bagefter spørgsmålene her. Igen er I på skift ordstyrer for ét spørgsmål hver.

Afsluttende spørgsmål 
• Hvad kan du bruge Marias historie til? 

- Kan du lade dig inspirere af Maria? Hvordan? 

- Har hendes fortælling givet anledning til refleksioner om dit eget liv, familieliv 

eller skoleliv? Hvordan?

• Hvad tror du, der videre sker for Maria og SpaceCowboy? 

- de følgende dage? 

- på længere sigt: Hvad tror du, hun bliver til, og hvilket liv tror du, hun får?

• Et genkommende motiv i romanen er katte: 

- vi ser en kat på forsiden 

- Maria lytter til Cat Power 

- Marias mor er meget optaget af katte 

- vi møder en seriekattemorder

  Hvad har de mange katte med Marias liv at gøre? 

- Kan de være symbol på noget? I så fald på hvad?

• Hvad drejer romanen sig overordnet om? 

- Hvad er dens vigtigste temaer? 

- Er det relevante temaer for en ungdomsroman? 

Saml op i klassen.

Som afslutning på forløbet skal du fremstille et produkt, der i ord, billeder og evt. 

lyd kan give andre indtryk af, hvilken bog Tarantino Roadtrip er.

Vælg en af aktiviteterne på de næste sider.

EFTER DU HAR LÆST
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1. En bog om bogen

Tag et sort A3-kartonark, og fold det på midten, så det ligner en bog. Den skal i 

ord og billeder vise, hvem Maria er, hvad romanen handler om, hvilke temaer, den 

peger på – og hvad du synes om den. Åbn din karton-bog, og præsenter Maria på 

indersiden. Gør sådan:

Venstersiden: En ordcollage
På venstresiden skal du med ord præsentere Marias indre – det, som hun selv kalder 

sit forstyrrede sind. 

Tegn en silhuet af Maria på et hvidt A4-ark. Find dokumentet med din tænketank, 

og fyld din silhuet helt op med Marias tanker. Du kan vælge at skrive tankerne ord-

ret af i hånden med sort tus på en udtryksfuld måde, eller du kan printe dit doku-

ment, klippe de mange tanker fra hinanden i strimler og lime dem ind i silhuetten 

på kryds og tværs.

Find dit personkort om Maria, og skriv dine egne ord om hende i et nyt tekstdoku-

ment. Du har allerede masser af ord om hende på dit personkort, du kan bruge. Klip 

ordene ud enkeltvis, og lim dem ind rundt om silhuetten. 

Inden for silhuetten er altså Marias ord, rundt om den er dine ord.

Højresiden: En billedcollage
På højresiden skal du med billeder vise, hvem Maria er.

Tænk på alt det, hun er optaget af, fx Kill Bill, Thelma & Louise, Axolotl Roadkill, 

Banksy og Cat Power. 

Du kan finde billeder på nettet, i aviser og magasiner, og du kan tegne selv. Sæt dine 

billeder sammen til en collage. 

Vælg et udtryk, der passer godt til Marias verden og hendes sejlrendesyn.
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2. En booktrailer

Vælger du denne aktivitet, skal du gå sammen med en eller flere, der også har valgt 

den. I skal nemlig producere jeres booktrailer i en gruppe på 2-4 elever.

En booktrailer er en slags reklamefilm for en bog. Du kender det fra filmtrailere – 

du har jo allerede set filmtrailere i forløbet her og kan måske huske, at de gennem 

billeder, musik og ord giver seeren indtryk af filmens stemning, dens personer og 

konflikter. 

Det samme gælder for en booktrailer.

Brainstorm
Vælg allerførst en sekretær i gruppen, som noterer jeres ideer. Foretag en brain-

storm i gruppen, hvor I smider ideer på bordet om,

Forside
Lav en forside til din bog. Her skal stå romanens titel, Tarantino Roadtrip, og en tea-

ser-tekst om, hvad der venter læseren af romanen. Her kan også være en illustration.

Bagside
På bagsiden skal være to tekstafsnit: 

Ét hvor du kort præsenterer de temaer, romanen tager op, og hvordan de formidles 

af forfatteren. Ét, der indeholder din vurdering af bogen. Selvfølgelig med argu-

menter. Udstil jeres bøger et sted, hvor de kan inspirere andre til at læse Tarantino 

Roadtrip.
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• hvad der er vigtigt at vise og fortælle?

- Seeren skal selvfølglig få et indtryk af bogens handling, stemning, tematik – og 

af, hvem Maria er

• hvordan billeder kan være med til at vise det

- Skal der være stillbilleder af eksempler på nogle af de kunstarter, hun omgiver  

sig med?

- Skal der være billeder af romanen?

- Skal der være billeder af Maria og hendes hjem?

• hvordan lydsiden kan bidrage 

- Det er oplagt at indsætte noget af musikken fra Tarantino Roadtrips playliste, 

men herudover kan lydsiden også indeholde jeres oplæsninger af udvalgte pas-

sager. I må selvfølgelig ikke afsløre, hvad bogen ender med.

Produktion
Producer jeres booktrailer i WeVideo. I finder den på SkoleTube. Hvis I ikke har 

arbejdet med WeVideo før, er der instruktionsvideoer, der kan guide jer.

• Jeres booktrailer må højst vare tre minutter.

• Lav til sidst linket om til en QR-kode, som I kan printe og sætte velvalgte steder, 

så andre kan inspireres til at læse Tarantino Roadtrip.

Lyst til mere?
Skulle du have lyst til at læse mere af Kathrine Assels, kan du fx læse ungdomsro-

manen Veni Vidi Vicki.
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Kathrine Assels er en af tidens nytænkende forfattere af børne- og ungdomslitte-

ratur. Hun har de senere år bl.a. skrevet Månen er en højttaler (2017), som blev 

nomineret til Kulturministeriets forfatterpris for børne- og ungdomsbøger, Mester 

Ester (2019), som hun modtog ovennævnte pris for og Veni Vidi Vicki (2019). De 

er alle særdeles velegnede i mellemtrinnets og udskolingens litteraturundervisning. 

Forløbet her er rettet mod folkeskolens ældste klasser.

Fælles for Assels børne- og ungdomsromaner er, at de skildrer børn og unge, der 

på forskellig vis skiller sig ud fra mængden og svigtes af deres omgivelser, der ikke 

forstår dem, og læseren får direkte adgang til deres indre verden. Det gælder også for 

Tarantino Roadtrip, hvor vi kommer i selskab med 14-årige Maria. 

Hun har netop forulempet sin engelsklærer ved at kaste en hård snebold i hovedet 

på hende og er derfor hjemsendt fra skole. Hændelsen havner både i lokalavisen 

og på YouTube. En elev har filmet episoden og postet den, hvilket afføder utallige 

kommentarer, heriblandt én fra den anonyme SpaceCowboy, der, som den eneste, 

har sympati for Marias handling.

Marias hjem er præget af forældrenens konstante skænderier, og her er hverken styr 

på de fysiske rammer – eller de følelsesmæssige relationer, de tre familiemedlemmer 

imellem.

Maria er, sin unge alder til trods, særdeles velorienteret i forskellige kunstneriske 

udtryk, og romanen rummer utallige referencer til film, musik, billedkunst og lit-

teratur. Fælles for de fleste af dem er, at de repræsenterer en form for undergrund, 

punk eller avantgarde – noget, der ligger meget langt fra livet i Lundstrup, hvor 

Maria lever, og hvor der sker nul og niks.

Folkeskolen er hun ikke imponeret af; den får en meget eksplicit opsang af Maria, 

der har opstillet en liste med otte punkter over, hvorfor hun hader den så meget. At 

Maria tydeligvis er mere begavet, reflekteret, kreativ og humoristisk end de fleste af 

hendes jævnaldrene (og måske også hendes lærere) bliver ikke belønnet. Tværtimod 

får hun gang på gang at vide, at hun har misforstået emnet. I sin kritik af folkesko-

len kommer hun med forslag til, hvordan den kunne gøres bedre, og forløbet her 

forsøger at efterleve nogle af de aktiviteter, hun efterspørger og mangler i sit skoleliv.

Det sker ved, at klassen går ombord i de mange referencer, fortællingen indeholder, 

for derigennem at forsøge at indkredse, hvem Maria er. Eleverne skal således lytte til 

den musik, hun lytter til, læse om de kunstnere, hun holder af, se eksempler på de 

film, hun elsker osv. Forløbet er således alternativt i forhold til traditionel undervis-

ning i litterær analyse og fortolkning.

LÆRERVEJLEDNING
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Forløbets struktur
Det er tanken, at eleverne læser romanen på egen hånd hver især. Den er omfangs-

mæssigt overkommelig, er fortalt i korte kapitler og har mod slutningen en spæn-

dingsoptrapning, der gør, at man har lyst til at læse den i ét hug. Det lægger forløbet 

dog ikke op til, idet der foretages ophold undervejs, hvor eleverne sætter ord på 

deres oplevelser og indtryk af det, de har læst. Hertil er formuleret spørgsmål, som 

de drøfter i læsegrupper. Det er hensigtsmæssigt, at etablere læsegrupperne fagligt 

heterogene, så fire fagligt stærke – eller svage ikke er sammen. De fagligt hetero- 

gene grupper giver samtalerne dynamik, og eleverne kan inspireres af hinandens 

input i drøftelserne. 

Forløbet er struktureret efter den velkendte tredeling Før du læser, Mens du læser og 

Efter du har læst.

Inden eleverne kaster sig over bogen, skal de gennem bogens fysiske udtryk, dens 

bagsidetekst og ved at lytte til en af Marias yndlingssange, forsøge at snige sig ind på, 

hvem hovedpersonen er, og hvordan fortællingen bliver fortalt.

Mens de læser, gør de seks ophold undervejs, hvor de drøfter det, de har læst i læse- 

gruppen. Ved de to første ophold tager samtalerne afsæt i spørgsmål, du finder i 

forlængelse af vejledningen her. I forløbet er forklaret til eleverne, hvordan de får 

samtalen i gang. 

Ved resten af læsningen er spørgsmålene formuleret direkte i elevernes forløb. Der 

er i opholdene også enkelte aktiviteter, hvor eleverne skal gøre noget – og ikke bare 

snakke. 

Til en af aktiviteterne, En sejlrende-foldebog, skal de have de otte kursiverede afsnit 

fra romanen, der af og til optræder mellem kapitlerne. Kopier de otte afsnit, og pla-

cer dem på ét ark, som du kopierer til eleverne. Du finde disse afsnit på siderne 10, 

18, 23, 27, 48, 59, 71 og 79.

Efter romanen er læst, fremstiller eleverne et produkt, der kan inspirere andre til at 

læse den. De kan her vælge at fremstille en bog, der i ord og billeder præsenterer 

romanen, eller de kan vælge at producere en booktrailer.

God fornøjelse med forløbet. Du finder spørgsmål som kopiark på de følgende sider.

Trine May 2021
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Samtaleoplæg til første kapitel, Fucked up familiemedlemmerKOPIARK

• Hvordan vil du karakterisere Marias 

familie?

Kom fx ind på

- hvordan hendes mor og far er forskellige

- hvordan de kommunikerer med hinan-

den, og hvad det fortæller om deres for-

hold.

• Marias forældre er ikke enige om, 

hvorvidt Marias afvigende adfærd er en 

styrke eller en svaghed, og Maria tænker, 

at slaget ender uafgjort.

- Hvis hold er du på? Mors eller fars?

Hvorfor?

• Det, Maria har gjort, benævner hun min 

handling.

- Hvad tror I, hun har gjort?

Tænk på, at det har medført samtaler

med både skolepsykolog og SSPkonsulent.

• Er I enige med Maria i, at hun har en 

fucked up familie?

- Hvorfor?

- Hvorfor ikke?

• Fik I bekræftet jeres forestillinger om

Maria?

Eller viste hun sig at være anderledes,

end I troede?

• Teksten er alvorlig, men er den også sjov?

- Hvordan?

• Kan du lide Maria?

- Hvorfor?

- Hvorfor ikke?

• Giv eksempler på afvigende adfærd.

Hvordan kan afvigende adfærd være

- positivt?

- negativt?
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Samtaleoplæg til andet kapitel, En lige-hvad-jeg-ønskede-mig slags løgnKOPIARK

• Mellem romanens første og andet kapitel

er en tekst på side 10, skrevet i kursiv.

Hvad er det for en tekst?

- Og hvad har den med historien at gøre?

• Maria har indimellem en ustyrlig trang

til at opføre sig upassende.

- Kan I genkende den følelse? I hvilke

situationer får I den?

- Kan I kontrollere den?

- Bør man altid kontrollere den?

Hvorfor?/Hvorfor ikk?

• Hvad er mors fortrolighedssamtaler?

- Hvordan virker de på Maria?

- Hvad fortæller det om mor, at hun plan-

lægger disse samtaler?

Indimellem lader Maria sin trang til at

opføre sig upassende slippe igennem

kontrollen.

- Hvad gør hun så?

- Hvorfor gør hun det?

• Hvilke kommunikative råd giver mor i

forhold til undskyldningsbrevet?

- Hvad synes I om Marias mor som

kommunikationsrådgiver?

- Hvad fortæller hendes råd os om hende-

som person?

• Hvilke råd ville I give Maria til

undskyldningsbrevet?

- Nævn nogle konkrete og 

konstruktive råd.
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Marias sejlrendesyn
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Skabelon til Marias sejlrende Bog-om-bogenKOPIARK


