
Happy Happy
–  a f  M e t t e  Ve d s ø

V æ r k f o r l ø b  t i l  6 . - 8 .  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

Mød Ubbe fra Vestvejen og Prins Henrik fra Birkesø.

Og Lars Larsen! Det er ham med dynerne og butikskæden Jysk.

Mød også en influencer, som er mester i at style det perfekte liv. 

Velkommen til romanen Happy Happy!

VÆRKFORLØB
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FØR DU LÆSER

Her skal du læse og arbejde med Mette Vedsøs roman, Happy Happy. Men inden 

du kaster dig over den, skal du overveje dens titel og omslag for at spore dig ind på, 

hvad der mon venter dig.

Titel
Tal i makkerpar om: 

• Hvad vil det sige at være happy happy? 

- Hvilket liv har man så?

-  Kan det have noget med penge at gøre? Eller har det intet med penge at gøre?

Forklar, hvordan.

• Hvornår er I happy happy?

- Kan I komme i tanke om konkrete situationer, hvor I har følt jer happy happy?

- Hvad var det, der gjorde, at I kom i den tilstand?

Ordet Happy indgår i mange film og sange. I kender måske sangen Happy af Phar-

rell Williams. Se musikvideoen i klassen. I finder den nemt på YouTube. Tal bagefter 

i klassen om:

Der optræder utallige personer i alle aldre, størrelser, farver og sociale lag. 

Hvordan udtrykker de, at de er happy? Laver I tilsvarende moves, når I føler jer 

happy?  

- Eller kan man også være det på mere stille måder? Hvordan?

• Tror I personerne i videoen er happy på grund af materiel velstand? 

-  Hvorfor? / Hvorfor ikke

-  Hvis ikke, hvad er de så happy over?

• Hvilken stemning kommer I i, når I ser personerne i videoen og lytter til 

musikken?

Forside
Nu er det tid til at se på romanens forside. Gå sammen med en makker igen, og tal 

om:

• Hvad ser I på forsiden?

- Hvilke små motiver indgår i billedet? Hvad kan de have med historien at gøre?

• De små motiver udgør tilsammen et helt billede. Hvad forestiller det?

- Er der noget modsætningsfyldt i billedet? Hvad?

-  Kan det pege på en bestemt tematik? Hvordan?
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Bagside
Romanens bagsidetekst har to afsnit. Læs det første afsnit, som er et uddrag fra ro-

manen.

• Hvad er det for nogle klasser, fortælleren taler om?

• Hvad tænker I om farens replik sidst i uddraget: Der er få, der har alt for meget, 

og for mange, der har for lidt? Er I enige med ham?

Læs nu det andet afsnit, som er en omtale af romanen.

• Hvilke forventninger giver den jer til romanens temaer? 

- Og til fortællerens situation? 

• Hvordan hænger forside, bagside og titel sammen? 

Udveksl jeres forventninger til romanen i klassen.

Hvordan skal vi arbejde?
Når man begynder på en roman, skal man have hul på den. Man skal ind i dens uni-

vers, og  finde ud af, hvem den handler om, hvor den foregår, og hvad problemet er.  

 

For at alle i klassen går ind i romanens univers i samlet flok, læser jeres lærer roma-

nens første to kapitler op, og I taler om romanens begyndelse, inden I læser videre. 

Herefter skal I hver især læse resten af romanen på egen hånd. Men undervejs gør 

I ophold, hvor I drøfter det, I har læst. Det foregår i en læsegruppe, og det er jeres 

lærer, der sammensætter grupperne. I arbejder i samme læsegruppe i hele forløbet. 

Gruppesamtaler
Når I skal drøfte noget i gruppen, er der altid fire overskrifter med spørgsmål. Og 

da I er fire medlemmer i læsegruppen, er I på skift ordstyrer for én af overskrifterne. 

Ordstyreren læser et spørgsmål op for gruppen, kommer med et bud på svar og 

hører herefter, hvad de andre i gruppen har at sige til spørgsmålet. Når alle spørgs-

mål under en overskrift er drøftet på den måde, er næste elev i gruppen ordstyrer 

for den næste overskrift. Og sådan fortsætter I, til alle fire har været ordstyrer for én 

overskrift med spørgsmål.

Foruden samtaler er der også andre aktiviteter, I skal arbejde med i opholdene. De 

handler især om romanens personer, miljøer og dens sprog, og løbende forbinder I 

romanen til jeres egen verden. 

MENS DU LÆSER
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Når I har læst hele romanen, skal I fortolke den – se på den som helhed og finde ud 

af, hvad den overordnet drejer sig om.

Til sidst skal I samle alt det, I har lavet gennem forløbet og præsentere det i en ud-

stilling.

Og nu skal vi i gang! Lyt til jeres lærers oplæsning af kapitel 1.

Kapitel 1

Læsegruppe
Tal om spørgsmålene her i gruppen. Der er fire overskrifter med spørgsmål, så I 

skiftes til at være ordstyrer for en overskrift.

7.b’s emne (1. elev er ordstyrer)
• Hvad er det for et emne, læreren Ove har besluttet, klassen skal arbejde med?

• Hvorfor skal de mon arbejde med det? Er det et relevant emne?

 
Socialklasser (2. elev er ordstyrer)
• Ove fortæller om fem socialklasser. Hvem har mon lavet denne opdeling?

- Og hvorfor? Hvad kan man bruge den til?

• Hvad synes I om, at man deler befolkningen op sådan?

• Hvordan kan man havne i toppen af hierakiet?

- Og i bunden?

• Og hvordan kan man flytte sig i hierakiet – komme fra bund til top? Og fra top 

til bund?

Ubbe (3. elev er ordstyrer)
• Ubbe mærker noget i maven og spænder alle muskler, da Ove præsenterer 

emnet.          

- Hvorfor får han det sådan?

• Hvilken af de fem klasser, tænker I, Ubbe tilhører? 

- Hvad i teksten kan pege på det?

Ove (4. elev er ordstyrer)
• Vi får beskrevet ret detaljeret, hvad Ove gør med kroppen – fingrene, 

hænderne, øjnene, benene. Find eksempler og kom med bud på, hvad kan det 

fortælle om ham, at han gør sådan.

• Hvorfor taler han ikke om bunden?
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Associationskæde
I kapitlet står: “Middelklasse”, sagde han, så det lød som starten på et lykkeligt eventyr.  

Her skal I tænke på ordet middelklasse.

Lav en associationskæde i gruppen. Det betyder, at I på skift siger et ord, der umid-

delbart falder jer ind om ordet middelklasse. 

Tal bagefter om, hvordan middelklassen kan være starten på et lykkeligt eventyr. 

Kan det også være det modsatte? Hvordan?

Saml op på spørgsmålene og jeres associationskæder i klassen.

Klassesamtale
• Vi får præsenteret Ove gennem Ubbe opfattelse af ham. Hvad synes Ubbe om 

ham?

• Hvad synes I om ham? Er han en god lærer? Hvorfor? / Hvorfor ikke?

• Da timen er slut, siger Ove til Ubbe: Du har så meget at byde på. Ubbe aner 

ikke, hvad han snakker om. Gør I? Hvad mener Ove?

• Og hvad mener han, når han siger Næsen i sporet, du gamle?

Videre i teksten
Lyt nu til jeres lærers oplæsning af kapitel 2. Her bliver vi klogere på, hvem Ubbe er, 

og hvor han kommer fra.

 
Kapitel 2

Læsegruppe
Ubbes far, Kent (1. elev er ordstyrer)
• Vi møder Ubbes far. Hvad er jeres umiddelbare indtryk af ham?

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

• Han bruger tit udtrykket rige svin. Og der står i teksten, at han har det stramt 

med folk, der tjener mange penge.

-  Hvorfor tror I, han synes, de rige er nogle svin?

-  Hvad tænker I om, at han generaliserer sådan om rige mennesker? 

- Er han fordomsfuld?

• Ordet fatshaming nævnes i teksten om det, andre folk siger om Ubbes far. Og 

der står, at det er det ondeste.

- Hvad er fatshaming? Er er I enige i, at det er det ondeste?
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-  Er det mere ondt end Kents ‘richshaming’. Hvorfor? / Hvorfor ikke?

-  Hvordan har faren det med de kommentarer, han får, når han udsættes for  

     fatshaming?

• Hvordan forestiller I jer, Ubbes far ser ud?

Tag nogle runder i gruppen, hvor I på skift fortæller, en ting om hans ydre, fx 

hans tøj,  hår, hud, måde at bevæge sig på, måde at bruge stemmen på.

Ubbe  (2. elev er ordstyrer)
• Hvordan har Ubbe det, når han er i byen med sin far?

-  Kan I genkende den følelse? Hvordan?

• Urban har nogle hemmelige drømme. Hvad går de ud på?

- Og hvorfor er de hemmelige?

-  Hvad ville der ske, hvis han fortalte sin far om dem?

Ubbe og hans far  (3. elev er ordstyrer)
• Hvordan vil I karakterisere deres forhold?

• Ubbe og hans far har en stund, hvor de ser på stjerner – en stjernestund, kunne 

man kalde den. 

- Hvordan vil du beskrive deres stjernestund?

-  Hvordan har Ubbe det lige der?

- Ubbe tænker: Vi fik en del ud af lidt. Hvad lægger I i det?

Miljø (4. elev er ordstyrer)
I en roman kan man skelne mellem det fysiske og det psykiske miljø. Det fysiske 

handler om ting, fx huse og biler. Det psykiske handler om stemninger og om, hvor-

dan personer har det.

• Hvad kan I sige om det fysiske miljø, Ubbe og hans far kommer fra? 

• Hvordan forestiller I jer, der ser ud i deres hjem? Kom fx ind på:

- Har de mange eller få ting? 

- Hvilke ting har de?

- Er der ordentlig eller rodet?

- Hvordan er rengøringsstandarden?

- Hvilke farver dominerer i hjemmet?

- Hvilke billeder har de på væggene?

- Hvordan ser køkkenet ud?

- Hvad kan I sige om det psykiske miljø?

Vigtige pointer
Nu har I talt om nogle af romanens personer og deres miljø. Notér jeres vigtigste 

pointer fra samtalen i de to skemaer på de næste sider. Fyld ikke skemaerne helt op 

nu, for I skal fylde flere ord i, efterhånden som I kommer længere ind i romanen. På 

personkortet skal I selvfølgelig kun skrive om Ubbe og hans far. Og på miljøkortet 

om miljøet på Vestvejen.
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Personkort

Louise

Ubbe Ubbes far, Kent

Martine

Martines mor
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Miljøkort

Fysisk miljø

Fysisk miljø

Vestvejen, Ubbes hjem:

Birkesø:

Psykisk miljø

Psykisk miljø
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Min stjernestund
Ubbe og hans far har en stjernestund. Tænk på en stjernestund, du selv har haft. En 

stund, hvor du havde det skønt. Det kan være, du var sammen med din familie, dine 

venner - eller var helt alene. Skriv stikord i stjernen, og brug dem bagefter, hvor I på 

skift fortæller hinanden om jeres stjernestunder. 

 
 
Happy? 
Kapitel 2 slutter med, at Urban stiller sig selv spørgsmålet:

Hvordan ved man egentlig, om man er happy?

• Kan I svare på det?
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Videre i teksten
Nu er I kommet ind i romanen, og I har mødt nogle af dens vigtigste personer. Så 

er det tid til at læse videre alene. Læs nu det næste kapitel hver især. Her får vi flere 

hints om Ubbe, hans far og deres baggrund. Skriv flere ord i jeres person- og miljø- 

kort.

Når I kommer til steder i teksten, hvor I synes, forfatteren er særlig opfindsom med 

sproget, skal I markere det med en lille blyantsprik i margen. Det kan være sjove replik-

ker, spøjse sammenligninger, kloge visdomsord eller andre eksempler på godt sprog.  

 

Skriv bagefter de udvalgte citater ind på citatkortet, du finder på næste side, og visk 

blyantsprikken i romanen ud. 
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Min citatsamling
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Kapitel 3

Læsegruppe
Her er igen fire overskrifter med spørgsmål, I skal drøfte i gruppen. I er på skift 

ordstyrer for én overskrift.

Ubbe og hans far
• Hvad får vi at vide om Ubbe, hans far og deres baggrund?

-  Har I ændret jeres opfattelse af dem? I så fald, hvordan?

 Læs jeres noter op fra person- og miljøkortet, og skriv evt. flere ord i løbet 

 af samtalen.

• Ubbe er træt af, at alle altid har ondt af ham. Har I ondt af ham? 

- Hvorfor? / Hvorfor ikke?

Ubbes rutiner
Ubbe har forskellige rutiner: 

• Han har fået en vane – et ritual, når han lukker øjnene om aftenen, inden han 

skal sove. 

- Hvad tænker han der?

• Han får også en anden rutine: Han klipper billeder af luksusstrande ud. 

-  Hvad bruger han billederne til?

- Han synes selv, det er en ret fed teknik. Er I enige? Hvorfor? / Hvorfor ikke?

Mønsterbrydere
Ove taler om mønsterbrydere. Og han forklarer, at en mønsterbryder er en, der hopper 

opad. 

- Gælder det altid om at komme så højt op i socialklasserne som muligt?

- Kender I mønsterbrydere? Det kan være berømte mennesker eller nogen, 

 I selv kender.

- Hvordan har de brudt deres mønster?

• Ove fortæller Ubbe, at man kan være fattig og blive rig. Det er der mulighed for. 

At ryste posen og at blive som … at blive som Ludvig. 

- Er det et godt mål at have i livet? Er der andre ting i livet, I hellere vil opnå? Hvad?  

-  Hvorfor er de vigtige?

Lars Larsen
• Ove fortæller om Lars Larsen. Hvorfor tror I, han er så optaget af ham?

- Hvordan er den gode tilværelse ifølge Ove? Hvad tror I, han drømmer om?

• Ubbe har en oplevelse i skolegården, der gør ham forstenet. Hvad oplever han 

her?
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- Han får nu en ny rutine, når han skal falde i søvn. Har Lars Larsen    

 inspireret ham?

-  Hvordan?

Mine drømme
De fleste forestiller sig indimellem en anden tilværelse end den, de har. 

Hvilken tilværelse drømmer du om? 

Udfyld drømmeboblen her med dine drømme. Det, du tænker, kan give dig en god 

tilværelse.

Sprog
Læs jeres udvalgte citater op i gruppen, og tal om, hvorfor de er særligt gode.
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Videre i teksten
Læs nu kapitel 4-7. Marker igen nogle gode tekststeder, hvor du synes, sproget er 

særlig opfindsomt. Skriv dem efter læsningen ind i din Citatsamling, og visk bly-

antsprikken ud.

 
Kapitel 4-7

Læsegruppe: Sprog
Læs jeres udvalgte citater op i gruppen, og tal om, hvorfor de er særligt gode.

Familieformer 
I kapitel 4 er vi med Ubbe hjemme hos Kerne og hans kernefamilie. Hvad er en  

kernefamilie? Associer på ordet ved på skift i gruppen at sige, hvad I tænker om ordet 

’kernefamilie’.

Faktisk findes der hele 37 familieformer i Danmark. 

• Hvilke familieformer kan man leve i som familie? 

Udfyld mindmappet på næste side med de familieformer, I kan komme i tanke 

om.



© 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

Mindmap

Familieformer

Tal i klassen om:

• Hvilke familieformer er repræsenteret i jeres klasse

• Hvad kan være positivt og negativt ved de forskellige familieformer?
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Læsegruppe
Drøft spørgsmålene her. Igen er I på skift ordstyrer for et punkt: 

Familier
Hvis far stødte ind i en Kerne-mor på Tinder, ville jeg ikke brokke mig, tænker Ubbe.  

- Er det altid godt at bo i en kernefamilie? Hvorfor?/ Hvorfor ikke?

• Allerede på første skoledag i nulte klasse følte Ubbe, at han stak ud. 

- Hvilken oplevelse havde han her? Og hvorfor gjorde det lidt nas?

To forskellige familier
• Hvordan står Kernes kernefamilie i kontrast til Ubbes familie? 

Nævn så mange eksempler som muligt. Det kan både være noget, der står i 

teksten og noget, I forestiller jer. Kom ind på både det fysiske og det psykiske: 

Konkrete ting, men også stemning, duft, farver, rengøringsstandard osv. 

Håndbold og stjernestunder
• Synes I, Ubbes håndboldtræner er en god træner? Hvorfor? Hvorfor ikke?

Ubbe tænker, at han har en tabertatovering på ballerne. 

-  Hvordan håndterer han sin situation, synes I? Hvad gør han? Og hvad 

 tænker han?

• På side 26 beskriver Ubbe endnu en stjernestund, han har haft med sin far. 

Genlæs afsnittet. Er Kent en god far? Hvilke kvaliteter han han som forælder?

Birkesø
Ubbe går hen i Birkesø-kvarteret og sætter sig på en bænk, iført sit håndboldtøj. 

- Har det en betydning, at han stadig har håndboldtøjet på? Hvordan?

• Han møder Louise. Hvad er jeres indtryk af hende? Og af nabopigen? Er de rige 

svin?

-  Og har de fordomme om andre, der ikke er som dem selv?

• Hvad tror du, deres indtryk af Ubbe er? Tænk både på ydre og indre faktorer – 

hvor han kommer fra, og hvordan han er. 

 

Saml op på spørgsmålene i klassen, og skriv flere ord i dit personkort, nu også 

om Louise. Skriv også flere ord i miljøkortet

Kedsomhedsøvelse
I kapitel 4 ser Ubbe og Kerne en film om det kedeligste, man kan lave, fx At børste 

storebæltsbroen med en tandbørste.
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Find i fællesskab på en ting, der er verdens kedeligste. I må gerne overdrive. 

Præsenter alle gruppers forslag i klassen, og udvælg den bedste – altså den kedeligste.

Videre i teksten
Læs nu kapitel 8-11. Marker igen nogle gode tekststeder, hvor du synes, sproget er 

særlig opfindsomt, og skriv dem efter læsningen ind i din Citatsamling.

 
Kapitel 8-11

Læsegruppe
Læs jeres udvalgte citater op i gruppen, og tal om, hvorfor de er særligt gode.

Drøft bagefter spørgsmålene her. Igen er I på skift ordstyrer for et punkt: 

Ubbes far
• Hvordan synes I, Ubbes far optræder i kapitel 8?

- Er han en god far? Hvilke gode sider og hvilke mindre gode sider viser 

 han her?

Ubbe
• Da Ubbe overvejer, om han skal joine golfklubben, tænker han: Nogle gange er 

det vel bare det, man gør. Man krydser en grænse og tænker: Shit happens.

- Hvad fortæller det om ham, at han tænker sådan?

-  Ville du opsøge golfklubben med tasken på ryggen? Hvorfor? / Hvorfor ikke?

• Han bygger en ny karakter op og spiller en slags dobbeltspil. Hvilken forskel er 

der på Ubbe og Henrik? 

Martine og hendes mor
• Hvad synes I om Martine og hendes mor?

• Lever de et misundelsesværdigt liv? Hvad er godt ved deres tilværelse? 

- Og fornemmer I, at noget er mindre godt? Hvad?

• Hvordan forvalter Martines mor og Urbans far forældrerollen forskelligt?

- Hvad synes de, er vigtigt i opdragelsen af deres børn?

Miljø
• Hvordan vil I karakterisere Martines hjem? Kom ind på både det fysiske og det 

psykiske miljø.

Skriv, på baggrund af gruppesamtalen, flere ord i dit ord- og miljøkort. Skriv nu 

også i de nederste felter.



© 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

18

Ubbes dobbeltspil
Ubbe har viklet sig ind i nogle løgne, det måske kan være svært for ham at komme 

ud af igen. 

Opsummer i klassen, hvad han har sagt om sig selv og sit bagland til Louise, Martine 

og Martines mor. Skriv det i første kolonne i skemaet her, og skriv i den anden, 

hvordan han og hans bagland i virkeligheden er:

 

 

 

 

Videre i teksten
Læs nu kapitel 12-17. Marker igen nogle gode tekststeder, hvor du synes, sproget er 

særlig opfindsomt, og skriv dem efter læsningen ind i din Citatsamling.

Henrik Ubbe
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Kapitel 12-17

Læsegruppe
Læs jeres udvalgte citater op i gruppen, og tal om, hvorfor de er særligt gode. 

Drøft bagefter spørgsmålene her. Igen er I på skift ordstyrer for et punkt: 

Instagram
Kapitel 12 slutter med, at Urban ser sig selv på Martines mors Instaprofil. Her er han  

klasse 1. 

• Hvordan vil I karakterisere Martines mors post? Tænk på både billede og tekst.

• Urban har løjet om sit liv, men lyver Martines mor også? Hvordan? 

- Og hvorfor? Hun har jo masser af fine ting, hun kan poste.

• Har I selv lignende erfaringer med, at Instagrambilleder kan være glansbilleder, 

der ikke viser virkeligheden, men er en forskønnelse? Hvordan?

Martine og hendes mor
• Min mor er langt ude, siger Martine. Er I enige? Hvordan er hun i så fald langt 

ude?

• Hvad drømmer Martine om? 

- Hvorfor drømmer hun mon om det?

-  Har hun en romantiseret opfattelse af at leve mindre fint? Hvorfor mon?

På genbrugspladsen
• Hvordan opfører Martines mor sig på genbrugspladsen?

• Hvordan opfører Ubbes far sig? 

• Hvem har I mest sympati for? Hvorfor?

• Hvem vil I helst bytte liv med? Hvorfor? 

Om aftenen
• Hvordan er stemningen hjemme hos Ubbe og hans far den aften? 

- Sammenlign med stemningen i Martines hjem.

Rollespil: Hvad nu hvis
Forestil jer, at faren så Ubbe i bilen på genbrugspladsen. Hvad ville der ske?

- Hvordan ville faren reagere?

- Hvordan ville Martines mor reagere?

- Hvordan ville Martine reagere?

- Og hvad med Ubbe? Hvad ville han sige og gøre.

- Tal om mulighederne, og improviser et lille rollespil, hvor I har fordelt de fire  

 roller på gruppens medlemmer. 

Vis bagefter eksempler i klassen.
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Nelly på Insta
Nelly er også på Instagram, og hun er ret imponeret over Martines mors profil. 

Her skal du lave et post på vegne af Nelly om deres aften. Hvad skal billedet vise?

Hvilken tekst skal ledsage billedet? Og hvilke tags?

Forestil dig, du er Nelly, og lav hendes post. Til billedfeltet kan du tage et foto af 

genstande, du limer ind, eller du kan tegne. Skriv en kort tekst om hendes aften, som 

hun ville formulere den, og tilføj nogle velvalgte tags.



© 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

21

Videre i teksten
Læs nu kapitel 18-21. Marker igen nogle gode tekststeder, hvor du synes, sproget er 

særlig opfindsomt, og skriv dem efter læsningen ind i din Citatsamling.

Kapitel 18-21

Læsegruppe
Læs jeres udvalgte citater op i gruppen, og tal om, hvorfor de er særligt gode.

Drøft bagefter spørgsmålene her. Igen er I på skift ordstyrer for et punkt: 

Ubbe og hans far
• Hvorfor bryder Ubbe ud i gråd om morgenen?

• Hvordan handler hans far på det? Har I ændret jeres opfattelse af faren?

Hvorfor fortæller Ubbe ham ikke om golf og matematik? 

- Hvordan tror I, faren ville reagere, hvis han gjorde?

• Hvilke gode egenskaber har hans far her? Og hvilke mindre gode?

Urban og Martine
• I kapitel 19 finder Ubbe ud af, at Martine kender hele hans historie. 

- Har han grund til at være flov over sit liv?

• Hvad mener han med sætningen: Midt i det pinlige var det også rart?

Ubbes dobbeltliv
• Ubbe har ført et dobbeltliv: Henrik fra Birkesø og Ubbe fra Vestvejen. 

Hvordan er han forskellig i de to situationer? Og på hvilke områder er han ens?

• Hvem af de to, Henrik eller Ubbe, foretrækker Martine? 

-  Overrasker det jer? Hvorfor? / Hvorfor ikke?

-  Har I ændret jeres opfattelse af Martine? Hvordan?

-  Martine siger, at hun er lidt misundelig på Ubbes liv. Kan I forstå det?

Et Kerne-liv
Midt imellem Ubbes liv på Vestvejen og Martines liv i Birkesø befinder Kerne og 

hans familie sig. 

• Hvordan vil I karakterisere familien og deres samvær?

• Ubbe kalder Kernehuset for sit andet hjem. Hvorfor tror I, familien hjælper 

ham og åbner deres hjem for ham?

- Ville noget tilsvarende kunne ske i Martines hjem? Hvorfor? / Hvorfor ikke? 

Skriv flere ord ind i dit person- og miljøkort på baggrund af jeres samtale.
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Videre i teksten
Læs nu resten af romanen. Marker igen nogle gode tekststeder, hvor du synes, spro-

get er særlig opfindsomt, og skriv dem efter læsningen ind i din Citatsamling.

Efter kapitel 32

Læsegruppe
Læs jeres udvalgte citater op i gruppen, og tal om, hvorfor de er særligt gode.

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

• Hvordan reagerer Ubbes far, da han opdager Ubbes dobbeltliv?

- Kan I forstå hans reaktion?

• Har Ubbes far nuanceret sin opfattelse af rige mennesker? Hvordan? 

• Martine kalder Ubbe for heldig. Er du enig? Er han heldig? 

- Hvordan? Er Martine? Hvordan?

• Hvad ender romanen med? Er det en happy ending?

Så fik du slutningen på Ubbes historie, og du skal nu tænke over romanen som 

helhed.

Quiz og byt
Få en stimmel papir med et spørgsmål af din lærer. Sæt Pharrells sang Happy på 

igen, og gå rundt mellem hinanden i klassen til musikken. Find, når musikken stop-

per, sammen med en makker, læs jeres spørgsmål op, og drøft dem. Byt sedler. 

Herefter begynder musikken igen, og når den stopper, finder du sammen med en ny 

makker og gør som før.

Romanens temaer
Tænk hver især i gruppen i et halvt minut over dette spørgsmål:

 

Hvis du skulle sige med ét enkelt ord, hvad romanen drejer sig om, hvilket ord ville du 

så vælge?

EFTER DU HAR LÆST
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Præsenter jeres ord for gruppen på skift. Fortæl også, hvorfor I mener, den drejer 

sig om netop det. Måske har I valgt forskellige ord, måske har flere valgt det samme. 

Bliv herefter enige om fire forskellige ord, I mener, romanen drejer sig om. Det, en 

roman overordnet drejer sig om, er dens tema. Skriv jeres bud på temaer på fire post 

it-sedler.

Saml alle gruppers sedler på tavlen, og tal i klassen om, hvorfor ordene er vigtige i 

romanen.

Fold temaerne ud
Tag et liggende A4-ark i en farve, du kan lide, og fold det, så det ligner et skab med 

to låger:

 

 

Klip i midten af hver låge frem til foldelinjen, så du nu har fire låger:

Luk lågerne, og vælg de fire temaer fra tavlen, du synes, er vigtigst i romanen. 

Skriv dine fire valgte temaer uden på de fire låger – et ord på hver låge.

Åbn lågerne, og skriv inde bagved, hvordan de fire temaer kommer til udtryk i ro-

manen.

Personkarakteristikker
Gennem forløbet har I samlet på ord om romanens vigtigste personer på jeres per-

sonkort. Her skal I bruge ordene til en fælles personkarakteristik af romanens vig-

tigste personer. I skal bruge personhjulet, som I finder på side 24. Det er til en skitse.
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Fordel de fire personer, Urban, Kent, Martine og Louise på gruppens medlemmer. 

Udfyld Personhjulet med ord om jeres tildelte person sådan her:

Cirklen i midten: Skriv personens navn.

Øverste felt til venstre: Skriv her om personens styrker.

Øverste felt til højre: Skriv her om personens svagheder.

Nederste felt til venstre: Skriv her om, hvilke værdier, personen anser for vigtige.

Nederste felt til højre: Tegn personen. 

Brug jeres personkort, hvor I allerede har masser af ord om de fire personer, men 

skriv her i sætninger. Når du har lavet din skitse, får du et nyt hjul af din lærer i en 

farve, du synes passer på personen. Udfyld hjulet, klip det ud, fold det på midten 

langs den lodrette linje, og lim gruppens fire hjul sammen sådan her:

De halve bagsider limes sammen. Dog ikke de sidste to i hver ende. 

Hvis I har tid, kan I lave tilsvarende personhjul 

om flere af romanens personer, fx Martines mor, 

Ove og Nelly. Lim også dem ind i jeres fælles 

‘bladrefoldebog’ om romanens personer. 

Lim til sidst jeres fælles foldebog op på et A4-kar-

ton. I skal lime på de sidste to halve bagsider. Nu 

har I en fælles foldebog om romanens personer, 

man kan ‘bladre’ i. Skriv ‘Persongalleri’ som over-

skrift. Hæng jeres persongallerier op i klassen.
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Personhjul

Sty
rker

Svagheder

Værdier

Udse
ende
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Miljøkarakteristik
Vi møder i romanen forskellige miljøer. Ubbes miljø, Martines miljø og Kernes mil-

jø. De repræsenterer forskellige socialklasser.

Her skal du lave en collage, der viser de forskellige miljøer. Din collage skal bestå af 

billeder og enkeltord. Lav den på et A3-ark, som du folder, så arket inddeles i tre lige 

store felter:

Hvert felt skal vise ét af de tre miljøer. Find billeder, fx i blade, magasiner eller på 

nettet,  klip dem ud og lim dem ind i hvert sit felt: Ubbes til venstre, Martines til 

højre og Kernes i midten, så man får et indtryk af de tre fysiske miljøer. 

Skriv bagefter få, men velvalgte enkeltord om de psykiske miljøer henover dine bille-

der. Du kan bruge dit miljøkort, som du har udfyldt under din læsning af romanen.

Fold til sidst arkets to yderste felter ind over midterfeltet, så du får en aflang folder. 

Lav en forside til folderen udenpå. Hæng jeres foldere op i klassen.

Citatmosaik
Lav en flot citatmosaik, så andre, der 

ikke har læst romanen, kan få et ind-

tryk af dens sproglige tone.

Vælg de bedste citater fra din citat- 

samling, og skriv dem på en deko-

rativ måde på et A4-karton. Du kan 

klippe, tegne, bruge farver og former, 

du synes passer. 
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Udstilling
I har gennem forløbet her lavet forskellige produkter: Et persongalleri, en miljøfol-

der, en temafoldebog og en citatmosaik. Saml alle jeres produkter til en fælles ud-

stilling om romanen Happy Happy. Jeres udstilling skal både præsentere romanen, 

men også give publikum noget at tænke over i forhold til deres eget liv. Jeres lærer 

forklarer, hvordan I gør.

Let’s dance
Vi har gennem romanen mødt mange personer: 

Urban

Prins Henrik

Kent

Nelly

Ostehapsen

Dennis

Louise

Martine

Martines mor

Kerne

Kerne-mor

Kerne-far

Kerne-lillebror

René

Rasmus

Ove

Lars Larsen

Fordel personerne på elever i klassen. Det gør ikke noget, at flere elever har samme 

person.

Romanens personer er meget forskellige: De kommer fra alle socialklasser, de er 

i mange aldre og størrelser. Præcis som i musikvideoen til Happy, som I indledte 

forløbet med at se.

Lyt til sangen igen, men nu er det jer, der skal lave de vilde moves. Dans som den 

person, I har fået tildelt, ville danse. Fx er Ove sikkert ikke specielt funky. 

….Eller hov! Var det en fordom? Måske er han i virkeligheden en haj på et danse-

gulv.

Fyr den af! Og tak for tapas!
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Mette Vedsø har markeret sig som en af de vigtigste stemmer i den danske børne- og 

ungdomslitteratur, og hun har leveret vedkommende tekster til børn og unge i alle 

aldre; både i form billedbøger, digte, noveller og romaner. 

Her gælder det romanen Happy Happy, og som det ofte er tilfældet i Vedsøs roma-

ner, er der tematisk fokus på sammenstød mellem forskellige befolkningsgrupper 

og socialklasser. Et tema, hun også har udfoldet i romaner som Langt fra det hvide 

hus og Når hjertet er en elpisker. 

I Happy Happy hører jegfortælleren Ubbe til i samfundets bund. Det bliver meget 

konkret udkrystalliseret i romanens anslag, hvor Ubbe netop er startet i 7. klasse, og 

læreren Ove har valgt, at klassen skal have et emne om socialklasser. Ubbe har det 

skidt med Oves emnevalg, og det bliver ikke bedre af, at Ove undlader at italesætte 

bunden af det hieraki, han har opstillet på tavlen af samfundets fem socialklasser, 

men kun taler om de fire øverste. Alle ved, at Ubbe befinder sig i socialklasse 5 med 

sin enlige forsøgerfar, der arbejder på den lokale genbrugsplads og omgås en række 

mere eller mindre farverige personager, som fx Ostehapsen, der for det meste er 

halv- eller helfuld.

Ubbe skammer sig. Han synes, det er pinligt at bo bag de tilsmudsede vinduer og 

med en forhave, der er fyldt til randen af havenisser, halve traktormotorer, gamle  

toiletkummer og en hjemmebygget grill. Det bliver ikke bedre af, at forbipasserende, 

når Ubbe og hans far er i byen, kommenterer farens omfangsrige krop med tilråd 

som Bamse, Ekstra large eller Bagedysten, hvilket faren dog selv tager med ophøjet 

ro. Ubbes mor er død i en højresvingulykke, da Ubbe var spæd, så familien har, så 

længe Ubbe kan huske, kun rummet far og søn, hvilket Ubbe også finder pinligt.

Faren, som hedder Kent, har påtaget sig opgaven som eneforsørger og opdrager. 

Han har sine faste værdier og sit urokkelige syn på andre, fx de rige, som han kon-

sekvent betegner rige svin. Det er blevet en slags motto for ham. Han kan måske 

umiddelbart synes afstumpet, men han formår at skabe hyggelige stunder med sin 

søn; fx når de kigger stjerner eller tager på telt- eller fisketur. 

Moren og faren havde, da de var unge, en fælles passion for håndbold, og især var 

moren dygtig på banen. Ubbe går også til håndbold – ikke fordi han gider, eller 

fordi han er specielt dygtig – han gør det for farens skyld. Men ved tilfældigheders 

underfundige spil havner han en dag på en bænk i rigmandskvarteret Birkesø, iført 

sit håndboldoutfit, ved siden af den sympatiske kvinde Louise. 

Hun tror, han er en af kvarterets beboere, og med håndboldtøjet som uniform, er 

der ikke noget ved hans ydre, der skulle afkræfte hendes antagelser. De to falder i 

snak, og Ubbe ‘kommer til’ at lyve om sit ophav. Han spiller spillet og svarer på 

hendes spørgsmål med små hvide løgne. Hun forærer ham sin afdøde mands kost-

LÆRERVEJLEDNING
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bare golftaske med indhold, og Ubbe begynder til golf og får et indblik i det liv, han 

misunder, og som hans far hader. 

I Louises nabohus bor pigen Martine, der er på Ubbes alder, og hendes influen-

cermor. Faren bor i Dubai af skattehensyn. Har man, som Ubbes far, fordomme 

om socialklasse 1, får vi dem således både be- og afkræftet i mødet med Louise og 

hendes naboer.

I golfklubben tror træneren Rasmus, at Ubbe hedder Henrik, fordi det står på nav-

neskiltet på den flotte golftaske. Også her spiller Ubbe med og lader som om, han er 

Henrik fra det fine kvarter. Han begynder således et dobbeltliv: Han er Ubbe hjem-

me på Vestvejen, og han er Henrik, når han er i det fine kvarter Birkesø.

Den sympatiske Rasmus spotter hurtigt et stort golftalent i Ubbe og opmuntrer 

ham til at fortsætte, og Ubbe føler sig godt tilpas på golfbanen og bliver hurtigt god 

til golf.

Men selvfølgelig bliver det svært for Ubbe, der må balancere mellem de forskellige 

miljøer i et spind af løgne og de fordomme, de to socialklasser har om hinanden. 

Ingen på Vestvejen må kende til hans alter ego på golfbanen, bortset fra hans gode 

ven, Kerne – og ingen i Birkesø må kende til hans virkelige ophav. 

Det hele kulminerer, da Ubbes far er på teambuildingkursus på golfbanen og mø-

der sin søn, iført ternede golfbukser og dyre -sko. Faren reagerer med skuffelse og 

mangel på forståelse, og nogle svære dage følger, men Louise, som viser sig at være 

psykolog, får udredt trådene, og Ubbes far finder ud af, at det måske ikke er alle rige, 

der er nogle svin.

Romanen er oplagt i danskundervisningen af mange grunde. Den er omfangsmæs-

sigt overkommelig, den er let at læse, men er samtidig skrevet i et troværdigt sprog, 

der både har dybt rørende passager og urkomiske indslag. Og den kredser om nogle 

relevante temaer som klasseforskelle, fordomme, familieliv, det lykkelige liv – og dét 

at stå ved den, man er.

Forløbet her er målrettet 6.-8. klasse, og der er særligt fokus på romanens persongal-

leri, miljøskildringer, sprog og tematik. 

Forløbets struktur
Forløbet er inddelt i de velkendte Før du læser-, Mens du læser- og Efter du har læst- 

faser.

Før du læser
Som optakt til læsning af romanen, dvæler eleverne i makkerpar ved romanens ti-

tel, for- og bagside. På forsidebilledet og i bagsideteksten får vi adskillige hints om, 
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hvilke temaer, der er på spil i romanen, ligesom vi også gennem det korte uddrag på 

bagsiden får en fornemmelse for dens sproglige tone.

At orientere sig i en romans ydre signaler er en vigtig strategi for eleverne at lære, 

for at de på egen hånd kan vælge romaner til deres selvstændige læsning. Forskellige 

nyere undersøgelser peger på, at mange elever har svært ved netop dette – at finde 

den rette roman, der både passer til elevens læseniveau og interessemæssige præfe-

rencer. Og hvis vi vil støtte op om elevers læselyst, må de kende strategier til at vælge 

den rette bog.

Inden romanen læses, ser eleverne endvidere musikvideoen til Pharrells storhit 

Happy. Den hylder mangfoldighed og udstråler glæde og lykke i alle tænkelige be-

folkningslag og bryder således med de fordomme, man kan have om forskellige 

grupperinger og mennesketyper. Her er folk i alle farver, størrelser, aldre, sociale lag 

osv.

Mens du læser
Der lægges op til, at I i klassen følges ad ind i romanens univers. Ligesom det er 

vigtigt, at eleverne lærer strategier til at finde den rette bog på bibliotekets mange 

hylder, er det også vigtigt, at de lærer, hvordan de ‘får hul’ på en roman og kommer 

ind i dens univers. Derfor er forløbet tilrettelagt således, at du læser romanens to 

første kapitler op, og eleverne få sat ord på deres oplevelser af romanens hvem, hvad 

og hvor.

Resten af romanen læser eleverne hver især på egen hånd, men gør ophold un-

dervejs, hvor de drøfter deres oplevelser af det læste. Det foregår i en læsegruppe, 

som du sammensætter, inden I går i gang. Det anbefales, at der er fire elever i hver 

gruppe, og sammensæt dem gerne som fagligt heterogene grupper – altså så flere 

forskellige faglige niveauer er repræsenteret i gruppen. Hvis en gruppe består af fire 

elever med faglige udfordringer, kan det blive en uoverstigelig opgave at komme 

igennem et romanforløb, hvorimod eleverne kan inspirere, støtte og hjælpe hin-

anden, hvis der er både fagligt stærke og svage elever. Og selvfølgelig er det sådan, 

at man sagtens kan være genial i litteratursamtaler, men udfordret, når det handler 

om stavning. I det hele taget anbefales det at sammensætte grupperne med så høj 

grad af diversitet som muligt; fx ved at have flere køn repræsenteret i hver gruppe, 

ligesom det også kan tjene til gensidig inspiration, hvis elever med anden sproglig 

baggrund er fordelt i forskellige grupper.

I hvert ophold er der en række spørgsmål, eleverne drøfter i læsegruppen og for at 

sikre, at alle kommer til orde, er de på skift ordstyrer for spørgsmålene, som det er 

forklaret i forløbet. Saml altid op i en klassesamtale efter drøftelserne i læsegrup-

perne.

Foruden samtaler er der også andre aktiviteter i de forskellige ophold undervejs, og 

løbende samler eleverne på ord om romanens personer og miljøer på et person- og 
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et miljøkort. Mange elever finder det irriterende, hvis de skal afbryde deres læsning 

og notere undervejs, så de kan også vælge at skrive ord i skemaerne under eller efter 

deres samtaler i gruppen. Det vigtigste er, at de får indsamlet ord, for dem skal de 

bruge i forløbets slutfase, hvor der skal udarbejdes person- og miljøkarakteristikker. 

Person- og miljøkortene fungerer således som stilladser for den enkelte elevs ana-

lyse.

De skal også, mens de læser, markere gode tekststeder. Passager, de finder spænden-

de, anderledes, sjove, smukke osv. Disse indskrives under hvert ophold på et citat-

kort og skal efterfølgende bruges, når den enkelte elev skal fremstille en citatmosaik. 

Eleverne perspektiverer løbende romanen til deres egen verden. Det sker fx ved, at 

de overvejer, hvad der giver deres eget liv værdi, hvilke stjernestunder de selv har 

haft, hvad de selv drømmer om osv.

Efter du har læst
Når romanen er læst, ser eleverne på den som helhed. Først drøfter de nogle over-

ordnede spørgsmål som en Quiz og byt-aktivitet. Spørgsmålene hertil finder du i 

forlængelse af vejledningen her. Klip spørgsmålene fra hinanden, og uddel en pa-

pirstrimmel med et spørgsmål til hver elev. Det gør ikke noget, at flere elever har 

samme spørgsmål. Gennemfør aktiviteten, som den er beskrevet i forløbet.

Herefter skal eleverne udarbejde deres egentlige analyse, hvortil de bruger deres no-

ter. Her er ikke tale om en analyse i traditionel, nykritisk forstand, men hver elev 

udarbejder en personkarakteristik, en miljøkarakteristik, en citatmosaik og en te-

ma-foldebog. Hvad personkarakteristikken angår, laver gruppen en fælles ‘bladre-

foldebog’ om romanens vigtigste personer. I forløbet er et personhjul, som eleven 

bruger som skitse. Når eleven skal udarbejde sit endelige personhjul, bruger de et 

andet hjul. Kopier derfor gerne hjulet i flere eksemplarer og gerne i forskellige far-

ver, så gruppens endelige, samlede foldebog består af forskellige farver. Måske kan 

gruppen vælge farver, der er på romanens omslag, måske kan de vælge farver, de 

synes, passer på den person, de karakteriserer. 

Elevens analysearbejde sker således gennem fremstilling af konkrete produkter, der 

afslutningsvis kan bruges i en udstilling, der kan give andre en indtryk af, hvad 

Happy Happy er for en roman.

Udstillingen kan være på skolens PLC eller et andet sted. I kan evt. lave udstillingen 

interaktiv, så publikum får noget at tænke over. I kan fx lave små kort med spørgsmål 

om de temaer, romanen tager op, og som publikum kan overveje for sig selv, fx: 

 

Hvornår er du lykkelig? Hvad betyder penge for dig? Hylder du mangfoldigheden,  

  eller har du fordomme over   

  for visse befolkningsgrupper?
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I kan hænge spørgsmålene op på kort mellem klassens produkter, I kan lægge dem i 

en æske, hænge dem i snore i loftet – eller hvad I ellers finder på.

I kan også give publikum mulighed for en lytteoplevelse: Happy Happy findes også 

som lydbog. Læg et sæt lyttebøffer et sted i udstillingen, hvori man kan lytte til et 

uddrag af romanen. Læg et andet sted et sæt lyttebøffer, hvor man kan lytte til num-

meret Happy af Pharrell.

Til allersidst lytter klassen selv til Pharrells sang Happy igen uden den tilhørende 

musikvideo, for her der det eleverne, der kropsligt skal udtrykke romanens forskel-

lige personer gennem dans.

Der er mange samtaleoplæg og aktiviteter i spil i forløbet, og naturligvis kan du 

sortere i dem, alt efter den tid, I har til rådighed.

God fornøjelse med forløbet.

Trine May, 2022
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Spørgsmål til Quiz og byt?
Hvem af personerne i romanen er mest happy happy? 
Hvem er det modsatte?

Hvem af romanens personer vil du helst bytte liv med? Hvorfor?

Hvilket liv har Ubbe om 20 år?

Hvilken rolle spiller Lars Larsen i romanen? Hvad betyder han for de valg, Ubbe træffer?

Kan man godt være happy happy, selv om man tilhører bunden af samfundets socialklasser? 
Hvordan?

I romanen har flere af personerne fordomme overfor andre, der ikke er som dem selv. 
Fx har Kent fordomme over for rige mennesker, som han kalder rige svin.

Oplever du, at der er fordomme i virkelighedens verden over for bestemte befolknings- 
grupper? Hvilke? Hvordan?

Hvad synes du om romanen? Og hvorfor?

Er der befolkningsgrupper, der bliver udstillet i romanen? Fx influencere eller skralde-
mænd? Hvordan?

Hvilken scener i romanen fandt du 
- sjovest?   
- mest pinlig?   
- mest rørende?  

Er det relevante temaer, forfatteren har taget op i romanen? Hvorfor? / Hvorfor ikke?

Hvad kan du sige om forfatterens sprog? 

Hvorfor er Ubbe så tændt på ideen om, at hans far skal finde sig en kæreste? 
Hvorfor er hans far ikke? 
Finder han mon en kæreste?

Hvad betyder luksus for dig? 
Kan du have et lige så lykkeligt liv uden?

Hvilke af romanens scener er vigtigst for plottets udvikling?

Er der nogle af personerne, der er skildret karikeret? Altså overdrevent? 
Hvem?


