
Au pair
–  a f  K i m  F u p z  A a k e s o n  o g  S a n n e  M u n k  J e n s e n

V æ r k 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

Irene er nybagt student fra Ribe. Thor og Mie et karrierepar fra Hellerup. 

De søger en au pair, og det rykker lidt i Irene at afprøve Helleruplivet. 

Men hvad sker der, når en vestjyde kommer ind med fire-toget og skal bo i Hellerup? 

For nok er der kun 289 km fra Ribe til Hellerup, men der er en verden til forskel.

VÆRKFORLØB
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Her skal du arbejde med romanen Au pair. Den er skrevet af to af dansk ungdoms-

litteraturs sværvægtere, Kim Fupz Aakeson og Sanne Munk Jensen. Au pair er deres 

første fælles roman.

Hvad er en au pair? 
Allerførst skal du dvæle ved romanens titel, for hvad betyder egentlig au pair? 

Orienter jer på nettet om begrebet – ikke om romanen, men om fænomenet au pair. 

Tjek fx, hvad Wikipedia skriver om det. Brug et kvarter i makkerpar. Tag noter her:

Tal i klassen om:

• Hvad betyder begrebet, hvis det oversættes fra fransk?

• Hvilke familier tænker I, har en au pair?

• Hvem vælger at blive au pair? Og hvorfor? Hvad kan man få ud af det?

• Kunne I tænke jer at blive au pair? Hvorfor? Hvorfor ikke?

Undersøg romanens omslag
Nu har I styr på, hvad en au pair er, men hvad det har med denne roman at gøre, 

skal I spore jer ind på her.

Se på romanens for- og bagside, læs bagsideteksten og de to flaptekster.

• Hvilke forventninger får I til romanens indhold gennem dens ydre signaler? 

Tænk både på jeres forventninger til handling, sprog og tematik. 

• Kender I andet, de to forfattere har skrevet?

- Hvad kendetegner i så fald deres tekster?

FØR DU LÆSER
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Skriv jeres forventinger til romanen her:

Udveksl jeres forventninger i klassen.

Nu er det tid til at opleve romanen. I kommer ind i dens univers i fællesskab ved, at 

jeres lærer læser de første sider op, mens I lytter og efterfølgende drøfter, hvad der er 

på spil. Resten af romanen læser I på egen hånd. 

Undervejs gør I ophold, hvor I drøfter det, I har læst. Det foregår i læsegrupper med 

fire elever i hver, og I arbejder i samme læsegruppe i hele forløbet. 

Når I skal drøfte noget i læsegruppen, er der altid fire overskrifter med spørgsmål. 

For at alle i gruppen kommer til orde, er I på skift ordstyrer for én overskrift. Ord-

styreren står for at få samtalen i gang ved at læse et spørgsmål op, komme med sine 

egne tanker om spørgsmålet og herefter høre, hvad de andre har at sige. 

Udover at drøfte det, I har læst, skal I også lave forskellige aktiviteter undervejs. I 

skal tegne, samle ord, tænkeskrive, udfylde sympatilinjer og lykkehjul, spille rolle-

spil og meget mere. Ikke for at I skal blive dygtige til at tegne eller spille skuespil, 

men som led i jeres forståelse af romanen. I de forskellige aktiviteter får I mulighed 

for at udtrykke jer om, hvordan I oplever den. 

Til sidst samler I alt det, I har lavet i jeres endelige analyse og fortolkning af roma-

nen.

God fornøjelse med det hele.

MENS DU LÆSER
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Kom godt i gang
Lyt til jeres lærers oplæsning af romanens begyndelse, frem til afsnittet nederst på 

side 13.

Læsegrupper
Gå sammen i jeres læsegrupper, og tal om spørgsmålene her. Husk, at I på skift står 

for at få samtalen i gang. I har hver især ansvaret for én overskrift med spørgsmål.

Situation/Handling
Den første side adskiller sig fra de øvrige. Den viser en situation; herefter begynder 

romanens handling.

• Hvor er vi på den første side?

• Hvem er de mon de to personer, der indgår i scenen?

• Hvornår tænker I, denne scene foregår i forhold til den øvrige tekst?

Irene og hendes bagland
• Hvilket indtryk har I af Irenes familie i Ribe?

- Hvordan er stemningen i familien? 

 Er den fx præget af humor? Er den anspændt? Hyggelig? Eller hvad?

• Hvordan føler Irene sig 

- i bilen?

-  i køkkenet til jobsamtalen?

• Hvilket indtryk har I af hende?

- Hvordan klarer hun sit første møde med familien?

Filippa
Det er Filippa, der opfordrer Irene til at søge au pair-jobbet. Hun siger, at jobbet kan  

være en genvej. 

• Hvad mener hun? En genvej til hvad? Har hun ret?

• Filippa har givet Irene gode råd. Fx at hun bare skal snakke, ikke overtænke 

alting, bare snakke. Og at hun skal sælge sig selv. Tøjet, Irene har på, er også 

Filippas.

Er Filippa en god rådgiver/stylist? Hvorfor? / Hvorfor ikke?

• Hvordan går det for Irene med at følge hendes råd? 
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Familien i Hellerup
Familien i Hellerup vil gerne have en jysk pige, for jyder har bare en anderledes men-

talitet.

• Hvad mener de med det?

- Hvordan forestiller de sig, mentaliteten er i Jylland i forhold til Hellerup?

- Er I enige i den opfattelse?

• Hvilket indtryk har I af Thor og Mie? 

-  Hvad står der i teksten om deres udseende?

-  Hvad tænker I om deres måde at være på?

-  Hvad tror I, de lægger vægt på i deres liv? 

-  Er det værdier, I også finder vigtige? Hvorfor? / Hvorfor ikke?

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

Tag til sidst en tur bordet rundt, hvor I hver især giver udtryk for, hvad I ville gøre, 

hvis I var i Irenes sted:

• Ville I tage jobbet? Hvad ville holde jer tilbage?

• Hvordan tror I, det går Irene i Hellerup? 

Saml op på spørgsmålene i klassen.

Tegneopgave
Tegn et portræt af henholdsvis Thor og Mie. Om du er god til at tegne eller ej er 

ikke vigtigt.

Du skal bruge to A4-ark. Fold dem begge på midten, så hvert ark ligner en bog, du 

kan åbne.

Tegn Thor uden på den ene og Mie uden på den anden. Inddrag det, der står i tek-

sten om deres udseende. Skriv ord om personernes ydre liv rundt omkring dine 

portrætter. 

Gem dine tegninger, for du skal bruge dem igen senere.

Videre i teksten
Læs nu hver især frem til stjernen på side 26.
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Læsegrupper
Drøft spørgsmålene her. Igen skiftes I til at være ordstyrer for én overskrift.

Irenes bagland
• Merete er ikke imponeret over Irenes nye job. Hvad har hun imod det?

- Hvordan forholder du dig til Meretes indvendinger?

• Hvordan har Irene det med, at Kresten går med ind i huset, da de ankommer?

- Er hun fx flov over ham? Og har hun grund til at være det? Hvorfor? / Hvorfor 

  ikke?

- Kan du genkende den følelse? Hvordan?

Miljø
• Vi hører meget om det fysiske miljø i Hellerup – huset, køkkenet, bilerne osv. 

Vi hører ikke så meget om det fysiske miljø i Ribe. Hvordan forestiller I jer, det 

er? 

Hvordan er fx familiens hus og indretning? Og hvordan ser deres køkken mon 

ud? 

Hellerupfamilien
• Hvordan vil I karakterisere Hellerupfamilien? 

Kom fx ind på familiemedlemmernes udseende, påklædning, kost, samvær,  

sprog, familiens boligindretning og stemningen i hjemmet.

Ribe eller Hellerup?
• Hvor vil du helst vokse op – hos Ribe- eller hos Hellerupfamilien? 

- Hvorfor?

• Hvordan synes du, Irene klarer sig i sit nye job?

Personkreds
Allerede nu har I mødt en del personer. Midt imellem dem alle står Irene. Tag en tur 

bordet rundt, hvor I giver udtryk for jeres opfattelser af personerne.
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Nu skal du påbegynde din indsamling af ord om romanens personer og miljøer. Du 

finder kort hertil på de næste sider. 

Personkort
Skriv stikord om de fire personer på personkortet. Det kan være ord fra teksten, eller 

det kan være dine egne ord om personerne – og ord om, hvordan du opfatter dem. 

Udfyld ikke hele arket nu, for der skal være plads til flere ord, efterhånden som du 

lærer personerne bedre at kende.

Miljøkort
Skriv herefter ord på miljøkortet om Irenes barndomshjem i Ribe og hendes nye 

hjem i Hellerup. Du skal skelne mellem det fysiske miljø og det psykiske miljø begge 

steder. 

De fysiske miljø handler om de fysiske rammer, handlingen udspiller sig i. Det psy-

kiske miljø handler om den stemning, der er i miljøet – om, hvordan personerne har 

det – med sig selv og med hinanden. 

Heller ikke dette kort skal du fylde helt ud nu, for der skal være plads til flere ord, 

efterhånden som du kommer længere ind i romanen.

Irene

Thor

Ludvig

Merete Mie

KastanjeKresten

Irenes 
far

Irenes 
mor
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Personkort

Thor

Irene Mie

Ludvig
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Miljøkort

Fysisk miljø Fysisk miljø

Psykisk miljø Psykisk miljø

Ribe Hellerup



© 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

10

Videre i teksten
Læs til og med side 48.

Læsegrupper

Irene og hendes job
• Hvordan klarer Irene sit job? Kom ind på, hvordan I synes, hun tackler sine 

udfordringer med hensyn til

- indkøb

- børnepasning

- madlavning

• Hvad fortæller det om hende, at hun agerer, som hun gør?

En jysk mentalitet
• Tror I familien synes, Irene lever op til deres forestilling om den jyske 

mentalitet?

- Hvordan agerer hun jysk?

Tilbage til begyndelsen
I uddragets slutning er vi tilbage i scenen, romanen begyndte med.

-  Er I blevet klogere på, hvem de to personer er?

- Hvad får jer til at tænke sådan?

Synsvinkel      
• Det er Irene, der fortæller historien, så vi lærer de forskellige personer at kende 

sammen med hende. Vi ved ikke mere om dem, end hun gør. Og vi ved ikke, 

hvad de tænker om hende. Hvad tror I, Mie, Ludvig, Thor og Kastanje tænker 

om Irene?

Fordel de fire personer på gruppens medlemmer, og skriv din tildelte persons 

tanker i  tankeboblen på næste side.
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• Fortæl hinanden i gruppen om, hvad I tror, personerne tænker om Irene.

• Og hvad tænker I om hende?

Sympati-linje
På næste side er fire sympati-linjer. Udfyld den øverste ved at sætte de ni navne fra 

personkredsen side 7 på linjen. Jo længere til højre, du indsætter dem, jo bedre synes 

du om dem. De tre andre sympati-linjer skal du bruge senere.

Udveksl jeres sympati-linjer i gruppen: 

• Hvem kan I lide? Hvorfor?

• Hvem kan I ikke lide? Hvorfor?

Skriv evt. flere ord ind i dit person- og miljøkort
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Videre i teksten
Læs til og med side 83. 

Læsegrupper

Alt det, vi ikke ved
Som du ved, lærer vi personerne at kende i takt med, at Irene gør. Er der noget mystisk  

over nogle af dem? Tænk over spørgsmålene, og kom med bud på:

• Hvorfor græder Mie på toilettet?

• Hvorfor er Rosalin stoppet med at arbejde hos familien før tid?

• Hvorfor skal Ludvig bo hos familien?

- Hvem er hans mor? Hvor er hun? Hvorfor kan han ikke længere bo hos hende?

• Er der andet ved personerne, du undrer dig over?

Filippas rolle
Igen giver Filippa gode råd om, hvordan hun synes, Irene skal agere:

Hvorfor prøver du ikke at blende lidt mere ind i stedet for at gå rundt og synes, de alle  

sammen er mærkelige?, spørger hun på side 51. Og hun tilføjer: Du skal sgu passe på, at  

du ikke fucker det op. […] For ellers, så kan du lige så godt droppe det og tage hjem til 

Ribe igen med det samme og klippe konehår.

• Er det gode råd, Filippa giver? Hvorfor? / Hvorfor ikke?

• Hvordan har Irene det efter samtalen med Filippa?

• Påvirker Filippas råd hendes adfærd i Hellerup? Hvordan?

• Irene taler uafbrudt til Kastanje. Bl.a. om hendes forhold til Filippa.  

- Hvordan har det udviklet sig? 

- Hvad er skyld i denne udvikling?

Irene
Irene går på opdagelse i familiens private ting, når hun er alene.

• Er det i orden? Ville du gøre det samme?

• Hvordan kan vores ting være med til at fortælle om, hvem vi er?

• Hvad fortæller familiens ting om dem? Tænk også på, hvad du har læst 

tidligere i romanen.

Kender ud typen?
Måske er jeg i virkeligheden en Helleruppige, tænker Irene.

• Hvad er en Helleruppige?

• Hvad er en Ribepige?
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• Hvilken type er du selv? 

- Hvem ligner du mest? Helleruptyper eller Ribetyper? Hvordan?

• Eller er det i virkeligheden fordomsfuldt og stereotypt at tale sådan om 

mennesker?

- Hvordan?

Tilbage til begyndelsen
• Uddraget slutter med, at vi igen er i scenen, romanen begyndte med.

Er du blevet klogere på

-  hvem de to personer er?

- hvad scenen har at gøre med den øvrige romantekst?

Sæt personerne fra uddraget ind på sympati-linje nr. 2 på side 12. Tal bagefter om:

• Har I ændret jeres opfattelser af nogle af personerne? Hvorfor? 

Saml op på spørgsmålene i klassen, og skriv evt. flere ord ind i dit person- og miljø- 

kort.

Videre i teksten
Læs til og med side 139.

Tænkeskrivning
Skriv i 15 minutter om dine umiddelbare tanker om uddraget, du netop har læst. I 

tænkeskrivning skriver du ikke til en modtager, så du behøver ikke koncentrere dig 

om stavning, tegnsætning osv. Øvelsen går udelukkede ud på, at du får samlet dine 

tanker om det, du har læst. Kom ind på, hvilke følelser, læsningen fremkaldte i dig. 

Har du svært ved at komme i gang, er her nogle sætningsstartere, du evt. kan bruge:

Jeg blev forarget over …

Jeg blev trist over …

Jeg fandt det komisk, at …

Jeg fandt det tragisk, at …

Jeg grinede indvendig, da …

Jeg frydede mig over …

Jeg blev vred over …

Jeg fandt det pinligt, at 

Jeg undrede mig over …

Jeg er spændt på …

Læs bagefter din tekst igennem, og understreg dine vigtigste iagttagelser. Udveksl 

jeres tanker i gruppen.



© 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

15

Sympati-linje
Sæt Irene, Irenes mor, Irenes far, Ludvig, Thor, Mie, Lærke, Olivia, Rosalin og Leizel 

på den tredje sympatilinje på side 12.

Sammenlign med en makker. 

• Har I ændret jeres opfattelse af nogle af personerne? Hvem? Og Hvorfor?

Læsegruppe
Drøft spørgsmålene her i læsegruppen.

Au pair-pigernes situation
• Hvordan vil I karakterisere pigernes situation?

Betragter I dem som 

- heldige? Hvorfor? Hvorfor ikke?

- stakler? Hvorfor? Hvorfor ikke?

• Hvordan harmonerer Mies familierådgivning med, at au pair-pigerne selv har 

børn hjemme på Filippinerne, som de ikke ser? Prøv at nuancere jeres svar. 

• Hvordan vil I karakterisere au pair-pigernes sammenhold – på legepladsen og 

til deres parties?

-  Hvordan er deres sammenhold, sammenlignet med Helleruppigernes sam- 

 menhold?

-  I hvilken gruppe har de det sjovest? Hvordan?

• Hvordan stemmer pigernes liv overens med det, I fandt ud af om au pair-

fænomenet, inden I begyndte at læse romanen?

- Hvad tænker I om det?

Lærke og Olivia
• Kan I lide dem? Hvorfor? Hvorfor ikke?

• Hvorfor vil de gerne have Irene med til fest? 

- Og hvorfor tager hun ikke med? 

Kommenter citatet her:

Nuhr. Hun er så sød, Leizel. Bare altid glad. Lærke lavede store hundeøjne, imens hun 

sagde det.  

Olivia nikkede og sagde, at de også altid havde behandlet hende godt, da hun var hos 

dem. 

Det gør vi altid. Vi behandler alle vores au pairs godt. Altså virkelig. De mangler ikke 

noget (side 113).
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Mie
Hvordan vil I karakterisere hendes liv?

- Er det anderledes, end I troede ved romanens begyndelse? Hvordan?

-  Har I ondt af hende? Hvorfor? Hvorfor ikke?

• Hun har et firma, der hjælper og rådgiver børnefamilier 

- Hvilke råd tror I, hun giver?

-  Efterlever hun selv sine råd?

-  Er hun en god rollemodel for andre familier/mødre? Hvorfor? Hvorfor ikke?  

    Prøv igen at nuancere jeres svar. Måske er hun god på nogle områder – andre  

 ikke.

-  Hvilke værdier lægger hun vægt på i opdragelsen af Kastanje?

• Hvad siger citatet her om hende og hendes forhold til Thor? 

Thor nikkede til hende, og det var næsten, som om hun voksede en centimeter for 

hvert nik (side 86).

Irene
• Hvad er Irene god til?

• Hvad er hun mindre god til?

• Burde hun sætte grænser i forhold til, hvad hun vil finde sig?

- Hvor burde hun sætte grænser? Tænk ikke bare på uddraget her, men på alt  

 det, I har læst i romanen.

-  Hvorfor gør hun det ikke?

-  Hvad ville der ske, hvis hun gjorde?

Saml op på spørgsmålene i klassen, og tal bagefter om:

• Hvordan er stemningen under Irenes forældres besøg i Hellerup?

• Hvordan bliver det tydeligt, at de to familier er forskellige?

-  Hvad finder de vigtigt i livet?

Rollespil 
Hvad mon Irenes forældre taler om i bilen på vej til Rødovre efter middagen?

Og hvad mon Mia og Thor taler om, da Irenes forældre er kørt, og Irene er gået i 

seng? Det skal I forestille jer her.

Split læsegruppen op i to makkerpar. Det ene par agerer Irenes forældre i bilen. Det 

andet par agerer Mia og Thor. I skal ikke øve jer eller skrive replikker; I skal impro-

visere samtalen frem. Overvej også stemmeføring, kropssprog, mimik osv.

Tal bagefter i gruppen om, hvem de to personer er i scenen side 138-139.

• Hvad i teksten kunne pege på, hvem de er?

Skriv evt. flere ord i dit person- og miljøkort.
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Videre i teksten
Læs til afsnittet øverst side 171.

Irenes situation
Irene er nu i en svær situation, for hun står over for et vigtigt valg, der får betydning 

for hendes fremtid. 

Hvad skal hun vælge? Og hvilke konsekvenser får hendes valg?

Tal i makkerpar om, hvad I synes hun skal gøre:

• Skal hun flytte hjem til Ribe og blive en del af Salon Hairværk?

• Skal hun flytte til Aarhus og slå sig ned i en dyr lejlighed med Filippa?

• Skal hun blive i Hellerup?

Flowchart   
Fremstil i fællesskab et flowchart. Det er et diagram, der viser, hvilke konsekvenser, 

ens valg kan få.

Jeres flowchart skal vise mulige scenarier, der kan udspille sig for Irene, alt efter hvad 

hun vælger.

I finder et forslag til et flowchart på næste side, som I kan udfylde, men I kan også 

vælge helt selv at designe et. Måske i hånden – måske digitalt. Der er mange pro-

grammer, der kan lave flotte flowcharts, fx app.diagrams.net. 

Gå bagefter sammen i gruppen, og fortæl hinanden, hvad I er kommet frem til.

Tal herefter i klassen om:

• Hvilke syn på køn kommer til udtryk i uddraget? 

- Hvordan er Mies syn på køn? Thors syn på køn? Ludvigs syn på køn? 

• Hvordan forholder I jer til deres kønsopfattelser? 

• Hvordan har Filippas og Irenes venskab udviklet sig? 
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Irenes flowchart

Hellerup Salon Hairværk
Ingerslevs Boulevard 

med Filippa

Hvad skal Irene vælge?
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Det gode liv
Filippa vil have Mies eller Ludvigs liv, siger hun.

Mie siger omvendt, at Irene og Filippa skal nyde deres liv: I er frie, I har ikke børn, 

ingen mand, I bestemmer selv, hvad der skal ske. […] Vupti, så sidder I sådan en bunke 

her, og så er det slut med at farte omkring. Så slutter det sjove. Slut prut finale (side 

155).

Hvilket liv drømmer du om? Hvilke værdier er vigtige for dig? 

Vælg syv værdier, som er vigtige for dig – værdier, som du tænker, kan give dig et 

godt liv. Du kan hente inspiration i nogle af disse ord, eller du kan finde dine egne:

 

   et fedt hus      sundhed       uddannelse            venskaber

         kærlighed  familie  en lækker bil  rejser

frihed  mangfoldighed  en kæreste            et interessant job

             fester          skønhed            hjælpsomhed       tilhørsforhold

                       klimabevidsthed             fællesskaber          natur

Skriv dine valgte værdier i de syv yderste felter i Lykkehjulet på næste side. 

Udfold dine tanker om de syv værdier i felterne, der peger ind mod midten. Du kan 

fx skrive, hvorfor værdien er vigtig for dig, eller hvordan du kan opnå den.

Gem dit lykkehjul.

Skriv evt. flere ord i dit person- og miljøkort.

Videre i teksten
Læs til og med side 183.

Hvem er det?
Nu skal I komme med jeres endelige bud på, hvem det er, der ligger i sengen på side 

183.

Bliv enige i læsegruppen om, hvem I tænker, de to personer er. Skriv alle klassens 

bud på tavlen, og begrund, hvorfor I tænker, som I gør.
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DET 
GODE 

LIV

Lykkehjulet
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Tal bagefter om, hvordan I tror, Thors store fest vil gå. 

- Går det hele efter Mies plan?

- Kommer der overraskelser? Hvilke?

- Hvad mon det hele ender med?

Videre i teksten 
Læs nu resten af romanen.

 
Tal i klassen om

Overraskelser 
Først på romanens allersidste sider får vi afsløret, hvem de to personer i den tilbage-

vendende scene er. Se jeres forslag på tavlen.

• Var der nogle, der ramte plet?

• Hvordan virker det, at denne scene er tilbagevendende gennem hele romanens 

forløb?

• Det er ikke den eneste overraskelse i romanen. 

- Hvilke scener gav jer overraskelser og ny viden om personerne?  

- Hvem af personerne blev I mest overrasket over?   

• Hvilke scener vil I fremhæve som vigtige for plottets udvikling?

Sprog
Hvad kan I sige om romanens sprog? Er det fx højtideligt, moderne, gammeldags, 

tidstypisk, troværdigt, sjovt? Eller? Hvorfor? Kom med eksempler.

EFTER DU HAR LÆST
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Læsegrupper

Vurdering
• Vælg hver især tre af ordene her, som I synes, passer bedst på romanen: 

 spændende  morsom  troværdig      relevant

   vedkommende            aktuel vigtig  ligegyldig  svær

 urealistisk velfortalt rørende                 tankevækkende

       tragisk         sjov moderne utroværdig       barsk  

 

Sæt en ring rundt om dine valgte ord, og tag en tur bordet rundt, hvor I på skift 

uddyber, hvorfor I synes, som I gør.

 
Romanens temaer
Tag et A3-papir, og tegn fire linjer 

på arket sådan her:

Læg papiret på bordet mellem jer, og skriv hver især i det hjørne, der peger hen mod 

jer. Skriv i hjørnet om, hvilke temaer, I synes, romanen tager op. Brug fem minutter.

Præsenter bagefter jeres tanker om temaerne for gruppen, og bliv enige om fem 

vigtige temaer. Skriv dem midt på arket.

Fremlæg jeres fem temaer for klassen, og skriv alle klassens bud på tavlen.  

Tal i klassen om

• Hvilke af jeres bud er de vigtigste temaer i romanen? Hvorfor?

• Er det relevante temaer for unge at læse om?

Vælg de fem temaer blandt tavlens bud, du finder vigtigst, og skriv om dem i en 

foldebog, du laver sådan her:
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Gå sammen i makkerpar, og tag tre A4-ark i hver sin farve. Læg dem forskudt med 

en cm mellem hvert ark, og fold dem over hinanden sådan her:

Klip foldebogen over i to – en til jer hver.

Skriv dine valgte fem temaer på foldebogens flapper, og skriv bag hver flap, hvordan 

temaet kommer til udtryk i romanen. 

Sympati-linjer
Udfyld hver i sær den sidste sympati-linje. Udveksl jeres opfattelser af personerne i 

læsegruppen:

• Hvem har I rykket mest på sympati-linjen?

• Er der blevet rykket både til højre og venstre på jeres linjer? 

-  Hvem har I fået mere sympati for undervejs? Hvorfor? 

-  Hvem har I fået mindre sympati for? Hvorfor?

Personkarakteristik
Undervejs i forløbet har du samlet ord om nogle af romanens personer. Dem skal 

du bruge i en personkarakteristik af Irene, Mie og Thor.

Hvem er Irene?

Din karakteristik af Irene skal du lave som en personposter, der i ord og billeder 

fortæller, hvem hun er. Formatet skal være A4, og på din poster skal indgå:

- et eller flere billeder af Irene. Du kan tegne eller finde billeder på nettet

- ord om hendes indre: Hvilke styrker og svagheder har hun? Hvordan udvikler   

 hun sig?

- citater fra romanen, der tydeligt viser, hvem og hvordan hun er

Når overfladen krakelerer

Find dine tegninger af Mie og Thor, som du tegnede i begyndelsen af forløbet. Dine 

tegninger viser, hvordan de to er på overfladen.

Åbn din foldebog, og skriv bag billederne, hvordan de er bag facaden. 
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Du kan skrive enkeltord eller udfoldede sætninger. Find også citater i romanen, der 

er med til at vise, hvem de i virkeligheden er.  

Miljøkarakteristik
Vi præsenteres i romanen for meget forskellige miljøer. 

Lav en collage, der i ord, men især billeder, viser kontrasterne i Hellerup- og Ri-

be-miljøet. Begge miljøer skal være på et A4-ark. Du kan finde billeder i blade, ma-

gasiner, på nettet – eller du kan tegne. Skriv også ord om miljøerne.

Din samlede analyse og fortolkning
Nu skal du samle de produkter, du har fremstillet: Person- og miljøkarakteristikker, 

tema-foldebog, lykkehjul. 

Du kan samle dine egne ting på en stor poster eller i en lapbook. I også vælge at 

samle alle elevers produkter på en væg i klassen. Billederne her er blot til inspiration.
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Ungdomsromanen Au pair er skrevet af to af dansk ungdomslitteraturs største og 

vigtigste stemmer, Kim Fupz Aakeson og Sanne Munk Jensen. Forfattere, der må 

formodes at være velkendte, idet mange af deres børne- og ungdomsbøger gennem 

årtier har været flittigt anvendt i litteraturundervisningen.

I makkerparrets fælles roman møder vi Irene, som er nybagt student fra Ribe med et 

snit, der ikke rigtigt kan bruges til noget. Hun er gennem hele sin barndom kommet 

i morens frisørsalon, har gået til hånde og efterhånden også lært at klippe og farve, 

så det ligger lige for, at hun nu for alvor skal køres ind og siden hen overtage biksen, 

når moren en dag går på pension. Navnet er allerede fundet, Hairværk by Irene og 

Maj-Britt. Men er det dét, Irene skal bruge sit liv på? At studse nakker og dække grå 

hår … i Ribe?

En mulighed for at prøve noget andet får hun, da veninden, Filippa ser en annonce 

fra en familie i Hellerup, der søger en jysk au pair. Filippa overbeviser Irene om, at 

det kan være hendes store chance – at det kan være en genvej til en karriere, penge, 

et fedt liv.

Irene får jobbet hos familien, der tæller far Thor, mor Mie, deres fireårige datter 

Kastajne og Thors teenagesøn Ludvig. Alle er søde, alt er lækkert – og det hele spiller.

Altså på overfladen. For selvfølgelig kommer der overraskelser undervejs, når der 

kradses i overfladen, og skeletterne begynder at rasle ud af skabet. I det hele taget 

ligger der et spændingsdrive gemt i en række genkommende scener, hvor den ydre 

handling forlades, og vi betragter en seng med to personer, vi ikke ved, hvem er.

De to forfattere formår at ramme en tidsånd, de mestrer et tidstypisk ungdoms-

sprog, og så kan de skrue et plot sammen, der indimellem får thrilleragtige dimen-

sioner og masser af overraskelser. Her er #metoo, her er kønsdiskussioner, her er 

magtstrukturer, er er SoMe – og ikke mindst er her coming of age. Romanen drejer 

sig overordnet om at finde sin vej, når barndomshjemmet forlades.

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

Efter du har læst.

Før du læser
Inden romanen læses, inddeles klassen i læsegrupper med fire elever i hver. Det er 

dig, der sammensætter grupperne, og sammensæt dem gerne som fagligt heteroge-

ne grupper, så flere faglige niveauer er i spil i hver gruppe. 

Eleverne orienterer sig indledningsvis på nettet om fænomenet au pair. De vil sand-

synligvis komme frem til, at udtrykket er fransk og betyder på lige fod. En au pair 

LÆRERVEJLEDNING
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er udtryk for en ung person, som, for et periode på typisk to år, bliver optaget i en 

familie i et fremmed land og udfører lettere husarbejde og børnepasning. Målet er 

at lære om landets kultur, og værtsfamilien betaler løn, kost og logi. 

Herudover overvejer eleverne, om de selv kunne tænke sig et liv som au pair. Det 

lyder måske tiltrækkende, at man kan opleve en anden kultur, bo hos en familie og 

lære et nyt sprog, inden man tager en formel uddannelse.

Efter disse refleksioner orienterer eleverne sig i bogens ydre paratekster: dens om-

slag, bagsidetekst og flaptekster, og på baggrund heraf formulerer de deres forvent-

ninger til romanens handling, sprog og tematik.

Mens du læser
Der lægges op til, at du læser romanens første sider op, så alle i klassen får en fælles 

indgang i romanens univers. Resten af romanen læser eleverne på egen hånd, men 

der foretages fem nedslag undervejs. Naturligvis kan elever også vælge at læse sam-

men, ligesom elever med læseudfordringer kan få læst op.

I de fem ophold drøfter eleverne en række spørgsmål om det, de netop har læst. Her 

er konsekvent fire overskrifter, og hver elev har på skift ansvaret for at få samtalen 

i gang.

Eleverne indsamler ord undervejs om romanens personer og miljøer, og de udfylder 

sympati-linjer, der giver overblik over persongalleriet og over, hvordan elevens sym-

pati for personerne sandsynligvis ændrer sig undervejs. De indsamlede ord skal ele-

verne benytte, når de afslutningsvis skal udarbejde personkarakteristikker af bogens 

tre vigtigste personer, Irene, Thor og Mie og miljøkarakteristikker af de to meget 

forskellige hjem, vi møder, Helleruphjemmet og Ribehjemmet.

Udover drøftelser og ordindsamling arbejder eleverne også med forskellige aktivi-

teter af mere eller mindre kreativ karakter i de fem ophold, der foretages undervejs: 

Eleverne skal tegne, skrive tænkeskrivning, spille rollespil, udfylde flowchart og lyk-

kehjul. Alle aktiviteter har den funktion, at eleverne gennem dem giver udtryk for 

deres oplevelse af teksten og jævnligt perspektiverer den til eget liv. Naturligvis kan 

der sorteres i de mange aktiviteter, afhængig af den tid, man har til rådighed.

Efter du har læst
Når romanen er læst, samles de løse ender, og eleverne overvejer, hvilke temaer, 

romanen kaster lys over. Her er mange muligheder, og disse er blot eksempler: 

- at finde sin vej i livet

- at sætte grænser

- det lykkelige liv

- magtstrukturer

- metoo
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- relationer – familieliv, parforhold, venindeskaber

- white saviorism

- køn 

- alder

Eleverne vælger hver især fem vigtige temaer, som de udtrykker sig om i en lille 

foldebog. Du kan naturligvis også vælge at lade dem gøre det i et almindeligt tekst-

dokument.

Herefter fremstilles person- og miljøkarakteristikker, som er grundigt stilladseret 

gennem elevernes ordsamlinger og de mange gruppedrøftelser.

Du kan evt. fordele de mange aktiviteter, sådan at nogle elever laver karakteristik af 

Thor, andre af Mie osv.

Til sidst indsættes den enkelte elevs produkter på en poster eller i en lapbook, som 

er udtryk for elevens samlede analyse og fortolkning af romanen. I kan også vælge 

at fylde en væg i klassen med elevernes forskellige produkter.

God fornøjelse med forløbet.

Trine May, 2022


