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Titel 

Er du fej Alfons Åberg?  

Manuskript: Gunilla Bergström.  
Video * 10 min.  
DR1 , 2006.  
Levende billeder dvd-video 
Faustnr.: 9 001 929 3 
Optagelsen er fra en børnetime med Anna og Lotte. Filmen med Alfons Åberg starter 12 minutter og 40 
sekunder inde i udsendelsen.  

Filmens handling og forslag til arbejdsfelter 

Selv om de andre tror, Alfons Åberg er fej, vil han ikke slås. Så hellere overgive sig, selv om 

han egentlig er stærk nok. Far synes, at Alfons skal slå igen og udfordre til slåskamp. Farmor 

er glad for, at Alfons ikke vil slås og tror, han er en rigtig sød dreng. Men Alfons Åberg er ikke 

specielt sødere end de andre børn, han vil bare ikke slås. De voksne kan godt lide at se 

slagsmål i fjernsynet, selv om de siger, at børn ikke må slås. 

En dag kommer der tre nye børn i børnehaven. De råber og lave ballade og vil slås med 

Alfons. Mens Alfons har et tricks. Han gør som om, han overgiver sig med det samme. Han vil 

ikke slås. De tre nye må opgive at slås og vil nu hellere være med til at bygge hule sammen 

med Alfons. Da Alfons kommer hjem fra børnehaven snakker han med far om at turde 

indrømme dét, man ikke tør. Det er modigt! 

Filmen er en animationsfilm med manuskript af den svenske børnebogsforfatter Gunilla 

Bergström, ”Är du feg, Alfons Åberg?”  Den foregår i et genkendeligt miljø med genkendelige 

persontyper og problemer. Det er en enkel handling, der ikke har et egentlig plot, men 

beskriver nogle sammenhængende situationer, der fører til en afklaring på et problem. Det er 

genkendelige hverdagsepisoder for børn i indskolingsalderen fortalt i et roligt tempo.  

Eleverne vil formodentlig kende Alfons Åberguniverset fra de mange bøger, der findes. Hvor 

billedbogen fortæller i ord og billeder og får liv i oplæsningen og ”the drama of the turn of the 

page”, er filmfortællingen præget af klassiske filmiske virkemidler i billedbeskæring og lyd. 

Thomas Windings rolige og stemningsfulde speak fungerer sammen med andre lydeffekter, 

som en udtryksfuld lydkulisse og er med til at give filmen karakter. Den menneskelige 

stemme, billedkomposition og klipning er med til at understrege filmens tema om mod, 

mobberi og forholdet mellem far og søn/voksne og børn.  

Noget helt essentielt i Alfons Åbergs univers og således også i denne film er, at det som oftest 

er Alfons selv, der finder en løsning på sit problem. I forbindelse med sin dagligdag møder han 

helt almindelige udfordringer, som han berøres af med stærke følelser som angst, vrede, 

usikkerhed og undren. Han betragter, undersøger, overvejer og snakker med kammerater og 

de voksne, som sjældent blander sig. Alfons drager selv sine konklusioner og finder sin vej og 

plads i det miljø, han er en del af. 

 

Filmen er velegnet til arbejdet med filmfortælling, handlingsgang, fortællingens struktur og 

tema på de yngste klassetrin.   

Desuden er filmens lydside velegnet til et arbejde med filmlyd, hvor der kan fokuseres på de 

forskellige lydkilder og deres samlede udtryk. Her kan inddrages analytiske aktiviteter som 

f.eks. at gøre billedsiden sort, mens eleverne koncentrerer sig om at høre lydsiden. Eleverne 

kan selv optage lyd og kombinere lyd og billeder.  

http://www.cfufilmogtv.dk/
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I arbejdet med filmens billedside er det oplagt at komme ind på visuelle virkemidler som 

perspektiv, beskæring og synsvinkel. 

Fælles Mål  

Trinmål efter 2. klasse: 

Det talte sprog 
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnetsig kundskaber og færdigheder, 

der sætter dem i stand til at 

• bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig 

• udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk 

• fremlægge, referere, fortælle og dramatisere 

• give udtryk for fantasi, følelser, erfaringer og beskrive viden om enkle emner 

 

Det skrevne sprog skrive 
• finde information i tekster og organisere ideer til egen skrivning 

• disponere egne tekster med overskrift, indledning, indhold og slutning 

• udtrykke sig i enkle produktioner med billede og tekst 

• skrive på computer 

• bruge skrivning til at fastholde og støtte egne tanker. 

 
Sprog litteratur og kommunikation 
• kende forskellen mellem fiktion og ikke-fiktion og kunne tale med om genre og hovedindhold 

• samtale om litterære tekster og andre udtryksformer ud fra umiddelbar oplevelse og   

begyndende kendskab til faglige begreber 

• kende enkle sproglige virkemidler 

• kende genrers og enkelte forfatterskabers særpræg 

• forstå at tekster og andre udtryksformer kan udtrykke holdninger og værdier udtrykke sig i 

billeder, lyd og tekst samt i dramatisk form 

• forstå, at der er mange sprog, og at de rummer forskellige udtryksmuligheder. 

 
Læseplanen 
Elevernes erfaring med sprog, litteratur og medieoplevelser er udgangspunktet for arbejdet. 

Eleverne har fra tiden før første forløb og i børnehaveklassens ikke-fagopdelte undervisning 

oplevet en mangfoldighed af sproglige og andre former for udtryk, som de nu i stigende grad 

vil kunne beskrive og beherske. Arbejdet med sprog, tekster og andre udtryksformer støttes af 

samtale om, hvad sprog, tekster og andre udtryks - former er, hvordan de fungerer, og hvad 

de betyder for mennesker. 

Der arbejdes løbende med forholdet mellem udtryk og indhold, mellem tale og skrift samt 

mellem tekst og billede. Der lægges vægt på samværet og den frie samtale om forskellige 

tekster og andre udtryksformer med udgangspunkt i elevernes egen oplevelse og forståelse af 

dem. Der arbejdes med oplevelse, meddigtning, forståelse og fortolkning. 

Læseplanen s. 20. 

Billeder fra filmen og arbejdsark.  
Handlingsark til filmen ”Er du fej Alfons Åberg?” indeholder 55 frame grabs (enkeltbilleder, 

som er taget ud af filmen). Billederne er nummererede og ligger i kronologisk rækkefølge i 

forhold til filmfortællingen. Billederne kan printes ud eller downloades og gemmes i klassens 

eller elevernes mapper på skolens intranet, og derfra inddrages i elevernes arbejde med 

filmen. (Billeder handlingsark). 

http://www.cfufilmogtv.dk/
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Desuden 11 arbejdsark med dialogiske scener fra filmen. Også disse billeder er nummererede 

og ligger i rækkefølge. De kan bruges til elevernes egne lydproduktioner og skriftlige 

aktiviteter. Bilag lyd 1-3, 4-7, 8-11.   

Billedark med eksempler på billedbeskæring. (Billedbeskæring) 

Skriveark til skriftlig opgave, hvor der skal skrives til udvalgte billeder. (Skriveark) 

  

    

Ideer til undervisningen 

Inden filmen vises 
Snak med eleverne om de kender Alfons Åberg. Læreren noterer, hvilke referencer eleverne 

kender. Hvis de både nævner bøger og film, kan der snakkes om Alfons Åberg universet. 

Hvilke personer er med? Hvordan er de? Hvor foregår historierne? Og om forskellen på at 

fortælle i bøger og på film. 

 

Læreren introducerer begrebet fej.  

Hvad betyder det at være fej? 

Hvornår er man det? Er det ok at være fej?   

 
Se filmen 
Se filmen første gang.  

Tal med eleverne om deres oplevelse. Kom i den forbindelse ind på spørgsmålene:  

• Hvad lagde du mærke til i filmen? (læreren noterer elevernes udsagn, og tager 

udgangspunkt i dem senere i analysen). 

• Hvilke personer er med i filmen? Hvem er hovedpersoner og bipersoner. Hvordan er de? 

Beskriv de forskellige persontyper. Læreren noterer og eleverne skriver evt. med i deres 

hæfte.  

 

Forbered eleverne på, at de ved andet gennemsyn især skal lægge mærke til filmens 

handlingsgang.  

 

• Hvordan begynder den? Vis eleverne det første billede der vises af Alfons Åberg. 

 

Hvordan ser Alfons ud? Hvad ser han? Hvad mon han tænker? 

 
 

 
 

 
• Hvad sker der?  

 

• Hvordan slutter filmen? Vis eleverne billedet hvor Alfons spørger far, om han ville slås, da 

han gik i skole. 

 
Hvad snakker far og Alfons om? Hvad siger far nu, og hvad 

sagde han i starten af filmen?  

Hvad synes du om den måde, Alfons svarer far på? 

Filmens titel er et spørgsmål: Er du fej Alfons Åberg? Får vi 

svar på det ved at se filmen?  

 

 

http://www.cfufilmogtv.dk/
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Se filmen anden gang. Stop. Evt. undervejs og snak om problemstillinger der relaterer til 

nedenstående opgaveforslag.  

 
Arbejde med filmens handling 
Inddel klassen i makkerpar og vælg en af følgende opgaver:  

Print billederne fra handlingsarket ud, så hvert makkerpar har en samlet udskrift – helst i 

farve. Eleverne skal nu vælge de 9 billeder ud, som til sammen bedst dækker fortællingen ”Er 

du fej Alfons Åberg?”. Billederne skal klippes ud og lægges i rækkefølge, og dække hele 

handlingsforløbet i filmen. Både begyndelse, midte og slutning. Billederne klistres på et stykke 

papir, som hænges op på klassens opslagstavle.  

 

Eleverne fremlægger på tur fortællingen ”Er du fej Alfons Åberg?”. Kom ind på ligheder og 

forskelle i de forskellige makkerpars valg. Hvis der er store indholdsmæssige forskelle i 

fortolkningerne, er det oplagt at se filmen igen og diskutere opfattelserne. Kom desuden ind på 

de udvalgte billeders virkemidler, hvor det er naturligt i fremlæggelserne. 

 

Variationer af denne opgave:  

• lad eleverne skrive historie til udvalgte billederne, enten i hæfte eller på computer.  

• lad eleverne selv lave en lydside til billederne. Det kan være en lydside, der som i denne film 

har en gennemgående fortællestemme, eller hvor eleverne skaber personernes dialog. Hvert 

makkerpar laver en lille episode ud fra et af de 11 episodeark. 

 

• læreren lægger billederne ind i på computer, så eleverne kan arbejde videre med billederne 

digitalt. De kan f.eks. indsætte billederne i et tekstbehandlingsprogram og skrive til, eller lade 

dem indgå i en PowerPoint/Photo story præsentation, hvor de også kan arbejde med lydsiden. 

  

• Hvert makkerpar bruger resten af billederne fra handlingsarket. De vælger et antal billeder 

(eks. to hver). De valgte billeder limes ind på skrivearket. På linjerne under billedet skal hvert 

makkerpar skrive om den sekvens, de ser på billedet. Eleverne fremlægger til sidst deres 

resultater. 

 
Arbejde med lyd. 
Lad makkerparrene optage lyde på mikrofoner (eks. easi speak, se under supplerende 

materialer) og arbejde med øvelser at gætte lyde. Introducer i den forbindelse begreberne 

tale, reallyd og effektlyd, som også forekommer i filmen Er du fej Alfons Åberg. Reallyd er den 

lyd, der passer til en scenes billeder og er gengivet i realistisk lydniveau; lyden kan være 

optaget sammen med billederne eller være lagt på efterfølgende, f.eks. støj fra trafik, legende 

børn eller folk der småsnakker. Effektlyd er en lyd, der som regel er lagt på efter optagelserne; 

det er ofte en forstærket eller overdreven lyd, f.eks. slag i en slåskamp eller hvinende bildæk.  

 

Bed eleverne om at fokusere på lydsiden, inden de skal se filmen tredje gang.  

 

Vis filmen tredje gang og tal efterfølgende om de forskellige lydkilder. Kom evt. ind på, 

hvordan lyden arbejder sammen med de visuelle virkemidler, f.eks. lige i starten af filmen hvor 

fortællerstemmen introducerer hovedpersonen og temaet i filmen, hvorefter der vises scener 

af børn, der slås. Her er flere forskellige lydeffekter, der understreger handlingen.  

 

Vælg derefter en af nedenstående opgaver:  

a. Lad makkerparrene lave en lydside af udvalgte billeder fra forskellige episoder. (se de 11 

billedark). Lydsiden skal være dialog mellem personerne og lydeffekter.  

b. Lad makkerparrene digte deres egen fortælling. Temaet kan være situationer fra 

frikvartererne, eller andre situationer hvor man er fej eller bange. Illustrer fortællingen med 

http://www.cfufilmogtv.dk/
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højst 7 billeder (fotografier eller egne tegninger)og lad dem derefter lave en lydside til 

fortællingen med lydeffekter samt fortællestemme eller dialog.  

 

Eleverne fremlægger deres fortællinger for resten af klassen.  

Tal om produktionerne og kom ind på:  

• Hvad er lykkedes?  

• Hvad fungerer ikke så godt?  

• Hvad var svært/let?  

• Hvordan har samarbejdet været?  

• Hvad har vi lært om film og lyd? 

 

Supplerende Materialer 
Billedbeskæring. 
Brug arket med eksempler og introducer begreberne nærbilleder, halvnær, halvtotal og total. 

Makkerparrene kan sortere de resterende billeder fra handlingsarket i de forskellige 

beskæringskategorier.   

Det Danske Filminstitut har udgiver et skriftligt undervisningsmateriale med titlen Film i 

indskolingen. Forfatteren skriver:  

”I første afsnit af dette undervisningsmateriale - ”Ideer til arbejdet med film på de yngste 

klassetrin” - har jeg lagt vægt på at beskrive forskellige tilgange til arbejdet med filmene. Jeg 

har desuden sat filmarbejdet i relation til forskellige filmfaglige fokusområder og varierede 

elevaktiviteter. Der er lagt vægt på, at undervisningsforslagene skal udfordre børn på 6 til 9 

år.”  

Søg på grundskolen med søgeordene film i indskolingen under materialer.  

  
På CFU i Aabenraa kan man låne sæt af easi speak mikrofoner. Tjek dit 

eget CFU for lånemulighed. 

 Easi-speak er en digital båndoptager med indbygget mikrofon og højttaler 

- og udformet som en mikrofon. Der er ganske få knapper på mikrofonen, 

så selv mindre børn i fx. børnehaveklassen, kan lære at betjene Easi-speak 

i løbet af meget kort tid.  

 

Lyd bliver optaget i mp3-format og lagret i den indbyggede hukommelse. Under bundstykket 

gemmer sig et usb-stick, som kan sættes i computeren, og på den måde er det let at overføre 

optagelserne til computeren, hvor de kan viderebearbejdes eller anvendes umiddelbart i 

diverse programmer. 

 CFUérne har diverse materialer om Alfons Åberg. 

Der kan suppleres med bøger om Alfons Åberg fra skolebiblioteket. 

Hjemmesiden www.alfons.se bliver løbende opdateret, og kan bruges 

i undervisningen - også i relation til svensk. 

 

Læs også Framz kommer op at lås, Kathrine Marie 
uldager.Carlsens forlag 

Temaet om fejhed kan følges op på det tidlige mellemtin med novellesamlingen 

Kevin kujon af Bent Haller. Novellerne er meget velegnede til elveproduktion af 

små kortfilm. 

http://www.cfufilmogtv.dk/
http://www.alfons.se/
http://www.g.dk/bog/frantz-kommer-op-at-slaas-katrine-marie-guldager_9788762657632
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Handlingsark                                                                                                            Bilag 1 

Billedark til handlingen. 
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Ark 1 lyd      Bilag 1a 
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Ark 2 lyd      Bilag 2 
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Ark 3 lyd      Bilag 3 

    

1    2 

   

3    4 

    

5    6 

http://www.cfufilmogtv.dk/


 
Tema: Film i indskolingen Fag: Dansk Målgruppe: Indskoling     
Titel: Er du Fej Alfons Åberg Vejledning Lærer/elev   

Udarbejdet af konsulent, Dorthe Eriksen CFU Aabenraa dato dec. 2011  
 

www.cfufilmogtv.dk 

Side 16 af 31 

    

7    8 

   

9    10 

 

    

11    12 

http://www.cfufilmogtv.dk/


 
Tema: Film i indskolingen Fag: Dansk Målgruppe: Indskoling     
Titel: Er du Fej Alfons Åberg Vejledning Lærer/elev   

Udarbejdet af konsulent, Dorthe Eriksen CFU Aabenraa dato dec. 2011  
 

www.cfufilmogtv.dk 

Side 17 af 31 
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1    2 

   

3    4 

   

5    6 

http://www.cfufilmogtv.dk/


 
Tema: Film i indskolingen Fag: Dansk Målgruppe: Indskoling     
Titel: Er du Fej Alfons Åberg Vejledning Lærer/elev   

Udarbejdet af konsulent, Dorthe Eriksen CFU Aabenraa dato dec. 2011  
 

www.cfufilmogtv.dk 

Side 18 af 31 

Ark 5 lyd      Bilag 6 

   

1    2 

    

3    4 

   

5    6 

http://www.cfufilmogtv.dk/


 
Tema: Film i indskolingen Fag: Dansk Målgruppe: Indskoling     
Titel: Er du Fej Alfons Åberg Vejledning Lærer/elev   

Udarbejdet af konsulent, Dorthe Eriksen CFU Aabenraa dato dec. 2011  
 

www.cfufilmogtv.dk 

Side 19 af 31 

   

7    8 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cfufilmogtv.dk/


 
Tema: Film i indskolingen Fag: Dansk Målgruppe: Indskoling     
Titel: Er du Fej Alfons Åberg Vejledning Lærer/elev   

Udarbejdet af konsulent, Dorthe Eriksen CFU Aabenraa dato dec. 2011  
 

www.cfufilmogtv.dk 

Side 20 af 31 

Ark 6 lud      Bilag 6 
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Billedbeskæring     Bilag 2 a 

Billedbeskæring er den afstand, tilskueren oplever, at kameraet har til motivet. 
Jo tættere vi er på, jo bedre kan vi se detaljer og aflæse personers 

følelsesmæssige udtryk, og jo længere væk vi er, jo mere interesserede er vi i 
helheden og motivets omgivelser. 

  

 

Nærbillede: Viser os typisk et ansigt. Her kan vi 

aflæse personens følelser og fornemme hvordan 

han eller hun har det. 

 

Det halvnære billede: har ikke blot hovedet og lidt af 
brystet med, men også noget af omgivelserne. 

Bruges ofte i forbindelse med en samtale.  

 

 

Det halvtotale billede: Her 

er et menneske typisk beskåret ved knæene.  Man 
kan f.eks. følge en samtale mellem to personer 

samtidig med at man får noget af omgivelserne 
med. 

 

 

Totalbillede: Her er hele kroppen med, men billedet 
viser også de omgivelser personerne befinder sig i, 

så man får en fornemmelse af stedet.  
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Skriveark      Bilag 3a 
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