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Grundstemningen i Sandemoses forfatterskab er 
filosofisk og beskriver eksistentielle problema-
tikker. De tekster, vi har valgt, omhandler bl.a. 
at glæde andre, ungdom/alderdom, det gode/det 
onde, fremtidsdrømme og meget mere. Derfor er 
det oplagt at vælge filosofiske arbejdsmetoder, 
når eleverne skal præsenteres for og arbejde med 
teksterne. 

Der er mange overvejelser om, hvorvidt man kan 
filosofere med børn og i givet fald hvordan. At 
anvende filosofiske arbejdsmetoder er netop ikke 
at filosofere i den rendyrkede form, men at bruge 
nogle af de værktøjer, der eksisterer i filosofien 
til at få en åben samtale om tanker og følelser 
- uden at Janteloven puster os i nakken. Filoso-
fisk samtale er et undersøgende fællesskab, hvor 
underviser og elever er på lige fod i en fælles 
søgen, en fælles undren over emnet. 

I matematik er 2 + 2 = 4 og i dansk staves fisk 
f-i-s-k. I begge fag er der rigtige og forkerte 
svar. Filosofiske samtaler kræver, at spørgsmålene 
ikke er spørgsmål med endegyldige svar, for der 
findes ikke rigtige eller forkerte svar i den filoso-
fiske samtale.  Til gengæld findes der fjollede svar, 
hvor det handler om at få klassekammeraterne til 
at grine - og de svar er ikke tilladte i den filoso-
fiske samtale, da de undergraver den tillid, der er 
nødvendig i klassen. Vi skal tage hinanden alvor-
ligt, når vi deler vores tanker og følelser. Denne 
pointe er vigtig at italesætte over for eleverne. 

af Marianne Vangsgaard TorbensenForord                                                                                                                        

Når det at filosofere ikke er spørgsmål med be-
stemte svar, kræver det, at eleverne har tillid til 
underviseren og til hinanden. At der er skabt et 
klasserum, hvor der er plads til at sige sine tan-
ker og meninger højt uden at blive dømt. Men 
også et klasserum, hvor det er lovligt at fejle. 

I en skoleklasse sidder der ofte elever, der ikke 
rækker hånden op, der ikke deltager særlig aktivt. 
Ved at der ikke er et rigtigt svar på de filosofi-
ske spørgsmål men der imod en stillingtagen til 
spørgsmålet, kan underviseren godt kræve et svar 
af alle. Til gengæld kan det være dræbende og 
en meget langsommelig proces at høre alle elever 
til hver spørgsmål. Vi har gode erfaringer med at 
have skrevet alles navne op på pinde (fx ispinde), 
og så trække navnene på skift. Ikke alle behøver 
at svare på det samme spørgsmål, det er tilfæl-
dig, hvem der får lov til at svare, og det bliver 
synligt for alle, at når alle pinde er trukket, har 
alle fået lov til at svare på et spørgsmål. Er der 
en elev, der svarer ”det ved jeg ikke” kan et godt 
modsvar være ”så spørger jeg lige nogle andre, 
mens du tænker dig om, og så vender jeg tilbage, 
så vi også kan høre hvad du tænker”. Det giver 
eleven ro til at samle sine tanker i et begrænset 
tidsrum. 

I materialet har vi skrevet mange spørgsmål ind. 
Overvej fra time til time hvilke spørgsmål, I vil 
dykke ned i og have svar på og hvilke er se-
kundære, som kun udfoldes hvis stemningen og 
gejsten er til det. Der er spørgsmål til teksten 
som en metode til tekstbearbejdning, og der er 
spørgsmål til en mere filosofisk tilgang til tekst 
og billeder. Der ud over er der en kreativ opgave. 
Overvej hvor fokus skal være i det enkelte kapitel. 
Der er ikke lagt op til samme tidsforbrug i hvert 
kapitel. Vi giver et bud på tidsforbruget under 
hvert kapitel; men det er selvfølgelig op til den 
enkelte underviser at bestemme, hvor meget man 
vil dykke ned i hvert kapitel. 

Kapitlerne er ikke fortløbende. Dog anbefaler vi, 
at der arbejdes med kapitlet om regler og Jan-
teloven til sidst, da Janteloven som regelsæt ud-
springer bl.a. af de tekster, der er valgt. De andre 
kapitler bygger samlet op til en samtale om og en 
bearbejdning af, hvilke regler der er positive for 
det enkelte individ og for fællesskabet og hvilke 
regler der er undertrykkede. 

”...respekt for børns mening indebærer at man på 
mange områder har en filosofisk holdning til viden 
i sig selv. Hvis man tror at man allerede kender 
alle svarene, hvis man tror at sidde inde med 
den direkte linje til sandheden, så vil det være 
temmelig vanskeligt at respektere børns holdnin-
ger (eller andre voksnes holdninger for den sags 
skyld) hvis de er anderledes end ens egne. Men 
hvis man er klar over at man stadig søger efter 
mere fyldestgørende svar både inden for under-
visning og ens eget personlige liv og hvis man 
indser at viden i sig selv uendeligt skabes af men-
nesker for at forklare den verden vi lever i, da vil 
man være tilbøjelig til at lytte til andre menne-
sker og også børn for at finde mere tilfredsstil-
lende og meningsfulde forklaringer end dem man 
selv har nu.” 

Matthew Lipman, Philosophy In The Classroom
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Der kan ikke gives en entydig opskrift på, hvor-
dan fi losofi ske samtaler skal forløbe. Men her er 
de ideer, vi har brugt og har haft glæde af:

 

❉

Alle svar er gyldige, på nær fjollesvar. Mind 
eleverne om dette ved starten af hver fi loso-
fi time.

Træk navne, så det ikke er de samme elever 
der bliver spurgt først, når der stilles et nyt 
spørgsmål eller bliver bedt om et nyt ud-
sagn.

Eleverne skal roses for deres svar (trods evt. 
svagheder og mangler).

Eleverne kommenterer hinandens udsagn ved 
håndsoprækning.

Saml evt. udsagnene ved at skrive dem op på 
tavlen.

Opsummer for eleverne.

❉

❉

❉

❉

❉

”Hvis nogen havde spurgt mig, 
da jeg var tretten: ”Hvad sy-
nes du er det største i ver-
den?” så havde jeg ikke vovet 
at svare.” 
Aksel Sandemose, En fl ygtning krydser sit spor.

Hvornår har du spurgt, tænkt 
eller svaret på det spørgsmål? 

Inviter Aksel fra Jante ind i 
klassen og slip magien løs.

❉

❉

❉

❉

❉

Hvordan kan du vide det?

Er det du mener……?

Hvad tænker I andre? 

Er I enige/uenige? 

Hvorfor?

Hvad tænker du nu?

❉

❉ Hvorfor? (Det vigtigste spørgsmål - stillet 
som det undrende, nysgerrige spørgsmål og 
ikke som et fordømmende HVORFOR!)

Hvad får dig til at sige det?

Hvad vil der så ske?

❉

❉

Gode spørgsmål kunne være:



Mine fremtidsdrømme

Tidsforbrug
60 - 90 minutter

Før læsning
Ord der skal forklares
Tekst 1: Ring om foden, ringforlovet, høj fl ip
Tekst 2: Pupper
Tekst 3: Glitrende

Tekstbearbejdning
Er der forståelsesspørgsmål?
Er der kommentarer?
Hvad handler teksterne om?
Er det gode eller dårlige historier?
Hvor i teksten kan man se det?
Hvilke ord bliver brugt?
Hvordan er tegningerne?
Hvilke stemning har tegningerne?

Den fi losofi ske samtale
Hvad interesserer Aksel sig for?
Hvad tror I, at han gerne vil være, når han 
bliver voksen?
Hvad laver Aksel, da han bliver voksen?
Hvorfor?
Hvad kunne I godt tænke Jer at lave, når I 
bliver voksne? Hvad kræver det?
Hvilke muligheder har I?

Opgave
Skriv/tegn egne fremtidsdrømme.

”En dag så jeg en solsort på vejen, og så det var 
Title-Hitle, som jeg havde givet en ring om foden 
for halvandet år siden. Da var den lille og havde 
en bred, voksgul mund. Halvandet år. Tænk, så 
uendelig lang tid. Jeg blev varm af glæde. Nej, 
du lever virkelig endnu, Title-Hitle, kan du hu-
ske, at du lå i min hånd og at vi ringforlovede 
os?  Dengang havde jeg ikke sagt det til nogen, 
og jeg gjorde det heller ikke nu. Netop da jeg 
havde sluppet fugleungen og ville gå hen og sige 
til nogen, at jeg havde sat en ring på den, fi k 
jeg ideen til navnet. Title-Hitle. Man kunne ikke 
fortælle nogen om sådan et navn, og så lod jeg 
være med at sige noget om solsorten i det hele 
taget.”

”Den burde have været tam, så den kunne have 
givet mig en hilsen, når den kom hjem fra sine 
lange rejser. Sidste forår havde jeg troet, at den 
ikke kunne genkende mig, fordi jeg nu var en 
voksen mand i voksent tøj med høj fl ip. Nu var 
jeg klogere. Dengang fi k Title-Hitle fi re unger 
henne i en af haverne, og i år ville hun få fl e-
re børn og desuden blive bedstemor. Dyrene var 
ikke forvirrede og fjollede i fl ere år før de blev 
voksne. Med mennesker var der meget vrøvl. Den 
aften blev jeg hjemme for at gå hen og se på 
Title-Hitle. Hendes mand var en fl ot fyr, hun hav-
de en god smag. Han også”.
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”Hvepsen har en papirsfabrik i maven. På gamle 
bræddevægge sad der altid hvepse og tyggede. 
Der var hvepsereder, som var større end menne-
skehoveder”.

”Længe kunne jeg stå fortabt og iagttage livet 
ved hvepsereden, når jeg havde fundet en; med 
øjnene fulgte jeg den lille farlige mand, der glit-
rede ud og ind ad hullet.”

”Når jeg skulle tage en hvepserede, listede jeg 
mig forsigtigt hen til den med en skarp kniv, 
greb grenen med venstre hånd, snittede lynsnart 
med kniven - og løb for livet. Så ventede jeg i 
sikker afstand i en halv eller hel time, gik måske 
ned til stranden og badede, indtil hvepsene var 
faldet til ro. Så nærmede jeg mig igen på samme 
måde, tog fat i den afskårne gren og løb af-
sted med den ti-tyve skridt eller indtil jeg blev 
stukket. Dette skulle gentages endnu en eller to 
gange. Da hvepsen har ganske bestemte fl y-
veruter, samlede hele fl okken sig der, hvor reden 
havde været før og fortsatte som regel med lidt 
byggearbejde der. Reden tog jeg med hjem”.

”På loftet havde jeg et utal af krukker og fl a-
sker med larver eller pupper. Larverne blev fod-
ret hver dag, og jeg fulgte deres udvikling med 
største interesse”.



”Einar blev altid så rar, når jeg var syg. Hvis det 
var den årstid, drog han ud i verden og stjal 
et æble til mig. Jeg gemte det under dynen og 
spiste det, når mor var ude. Einar var mig en god 
bror, han løj frimodigt, når jeg var anklaget”. 

”En dag greb mor mig med med lommerne fulde 
af æbler: Hvor har du fået dem fra? Jeg be-
gyndte straks at græde. Einer kom forbi, over-
skuede situationen og sagde: Jeg så, at han fi k 
dem af Peter Olsen. Mor spurgte så lidt for-
bavset hvad jeg da tudede for? Åh, sagde Einar 
fl ot, Espen vil altid have det hele for sig selv og 
ikke dele med nogen. Det var godt gjort. Han var 
elleve år”

 ”Der stod en række gamle hyldebuske, som 
børnene kunne gemme sig under, og foran dem lå 
der nogle store sten, som der var små tjæreplet-
ter på, fordi fi sker Andersen hængte sine garn 
til tørre over dem”.

”Jeg gav Rose glansbilleder. Jeg havde fået en 
stor bunke af mor, og Rose skulle have dem alle 
sammen. Hun tog imod dem i sit forklæde, og jeg 
blev så dansende glad over at se dem ligge der. 
Der var både billeder af Gud og engle”.

Min gode gerning

Tidsforbrug
2 X 30 minutter 

Vær opmærksom på, at dette kapitel stræk-
ker sig over 2 dage med en hjemmeopgave 
imellem. Hav evt. et glansbillede med til 
hver elev.

Før læsning
Ord, der skal forklares:
Tekst 1: Trængsel, glansbilleder
Tekst 2: Frimodig, anklaget

Tekstbearbejdning
Er der forståelsesspørgsmål. 
Er der kommentarer?
Hvad handler teksterne om? Er det gode 
eller dårlige historier? Hvor i teksterne kan 
man se det? Hvilke ord bliver brugt?
Hvordan er tegningerne? 
Hvilken stemning har tegningerne? 
Hvordan passer det til teksterne?

Den fi losofi ske samtale
Hvad vil det sige at glæde andre? 
Gode gerninger? 
Hvorfor glæde andre? 
Hvordan føles det at gøre gode gerninger? 
Hvordan føles det, når andre glæder en? 
Hvem kan man glæde? 
Har I prøvet at glæde andre? 
Hvordan?

Opgave
Planlæg en god gerning. Skriv den ned: 
Hvad kunne jeg tænke mig at prøve at gøre 
ved nogen. Hvem vil jeg gerne glæde? 
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”Jeg har aldrig hørt noget mere betagende end 
aftenringning fra Jante kirke. Den begyndte 
klokken ti. Det var en gammel skik, de holdt i 
hævd, og som gjorde dem ære. Den ringning har 
lydt i mine øre i stille nætter midt inde i Ame-
rika, og jeg har siden hørt den på havet. Nu er 
der gået lang tid, siden jeg sidst hørte kirke-
klokkerne fra Jante. At høre dem en sommeraf-
ten var altid noget stort og mærkeligt, og jeg 
forstod godt, at de onde ånder måtte fl ygte for 
klokkeklangen”. 

”Men der var også en anden lyd, og den var ikke 
god, den lød som onde ånders udfordring til 
kirkeklokken. Det var morgensignalet fra fabrik-
ken. Den brød ind i de rå vintermorgener som 
helvedeshundens tuden, og lagde sig ligesom en 
regndis over den mest strålende sommermorgen. 
Dagen begyndte med at nogen famlede omkring 
i mørket, et småhostende menneske, som ledte 
efter sit tøj og prøvede at vænne sig til en ny 
dag. Der var nogen, der skramlede i køkkenet, 
kaffen blev sat over. Samtidig hørtes gerne de 
første træskotrin på brostenene, og inde i mør-
ket vidste vi hvem det var”.

Lyde hjemme hos mig

Tidsforbrug
2 X 30 minutter 

Vær opmærksom på, at dette tema ræk-
ker sig over 2 gange med en morgenopgave 
imellem. Informer forældrene om, at elever-
ne skal lytte efter hvilke lyde, der er hjem-
me om morgenen, da især de yngste elever 
godt kan glemme opgaven.

Før læsning
Ord, der skal forklares:
Tekst 1: Betagende, helvedeshundens tuden
Tekst 2: På slaget fi re

Tekstbearbejdning
Er der forståelsesspørgsmål. 
Er der kommentarer.
Hvad handler teksterne om? 
Er det gode eller dårlige historier? 
Hvor i teksterne kan man se det? 
Hvilke ord bliver brugt?
Hvordan er tegningerne? 
Hvilken stemning har tegningerne? 
Hvordan passer det til teksterne?

Den fi losofi ske samtale
Hvilke lyde er der i Jante? 
Hvilke lyde er gode? 
Knap så gode? 
Onde? 
Hvad handler lydene om? 
Hvilke lyde er der hjemme hos dig om mor-
genen, om aftenen?

Opgave
Skriv eller tegn de lyde der er hjemme ved 
Jer om morgenen og om aftenen.
Optag evt. lydfi l med skolens og byens lyde 
om morgenen. 

”Gråspurvene var helt vågne nu og holdt koncert. 
Om en halv time ville far vågne. Han vågnede på 
slaget fi re og lå vågen i halvanden time, før han 
stod op. Jeg vidste hvordan far lå: på ryggen, 
med hånden langsomt strygende over sit værdige 
skæg, og et stort og roligt blik mod loftet. Hvad 
lå far og tænkte på? Far sagde så meget, som 
ingen andre i Jante sagde. Hans sagde alting så 
stille. Af og til fortalte han om sin ungdom. Det 
var mærkeligt at tænke sig, men han måtte jo 
havde været ung engang.”

”Når han havde drukket sin kaffe, stillede han 
sig foran et lille spejl, og der stod han uden at 
røre sig, han studerede sit ansigt nøje, som om 
han hver morgen vågnede op med en ny forun-
dring over, hvem han egentlig var. Jeg har aldrig 
troet, at han stod og beundrede sig selv, men 
naturligvis drillede vi ham ofte med det. Hans 
øjne var altid mærkeligt eftertænksomme, når 
han stod sådan”.
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”Jeg sad på gulvet og legede med mine hvide 
sten. Mor syede, hun bøjede sit grå hovede ind 
under petroleumslampen, hendes øjne fulgte 
nålen. Hun blev så gammel og svag om munden, 
når hun syede. Far gik frem og tilbage. Han var 
tryghed. Sneen hviskede på ruderne”

Fars stemme fyldte værelset og lukkede verden 
ude. Man kunne glemme alt det onde, man havde 
oplevet i løbet af dagen”.

”Far havde givet mig et par kvadratmeter jord, 
og der havde jeg sået radisser. Den dag, jeg så 
de første spirer, lagde jeg mig på dem. Det var 
ved middagstid, og solen bagte. I min lille dagbog 
stod datoen, kun den. Jeg turde ikke skrive om 
det, men jeg ville være sikker på ikke at glemme 
den dyrebare dato. Den 28. maj 1912 lå jeg i mit 
radissebed og så op i himmelen”.

Øjeblikke for sig selv

”Jeg havde altid holdt af skoven, lyset og 
vinden; og jeg ville ikke have kunnet holde 
det ud, hvis jeg bare en eneste dag måtte 
være hjemme hele dagen. Fra jeg var ganske 
lille, havde jeg gået omkring i skoven hver 
dag. Der drømte jeg mig til junglen i Indien 
og sumpene omkring Amazonfl oden.”

Tidsforbrug
90 - 120 minutter. Det tager tid for ele-
verne at komme ind i stemningen. Vi lod 
eleverne tegne på stort karton.

Før læsning
Læs de 3 tekster.
Ord, der skal forklares.
Tekst 1: Petroleumslampe
Tekst 2: Kvadratmeter
Tekst 3: Amazonfl oden.

Tekstbearbejdning
Er der forståelsesspørgsmål?
Er der kommentarer?
Hvad handler teksterne om?
Er det gode eller dårlige historier?
Hvor i teksten kan man se det?
Hvilke ord bliver brugt?
Hvordan er tegningerne?
Hvilke stemning har tegningerne?
Hvordan passer det til teksterne?

Den fi losofi ske samtale
Hvad laver Aksel? 
Hvorfor? 
Hvordan har Aksel det? 
Har I det somme tider som Aksel? 
Hvad laver I? Hvor? 
Hvordan? Hvorfor? 
Deler I det med andre? 
Hvorfor/hvorfor ikke?

Opgave
Skriv/tegn Jeres særlige sted
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“Bedstefar gik med stjernen, og far blev som 
barn sendt ud med tiggerposen. Han fortalte os 
om, hvor ydmygende det var. Ofte smed folk ham 
ud”.

”Bedstefar havde ”gået med stjernen”, en stjerne 
af pap eller træ med fi gurer på, på enden af en 
stang. Med den i hånden sang han ved dørene”.

Min drømmeopfi ndelse

Tidsforbrug
60 - 90 minutter. Hvis opfi ndelserne skal 
laves af dimser og dutter, skal der sættes 
ekstra tid af.

Før læsning
Ord, der skal forklares:
tekst 1: Forbedringer
Tekst 2: Jantekravet.

Tekstbearbejdning
Er der forståelsesspørgsmål. 
Er der kommentarer.
Hvad handler teksterne om? 
Er det gode eller dårlige historier? 
Hvor i teksterne kan man se det? 
Hvilke ord bliver brugt?
Hvordan er tegningerne? 
Hvilken stemning har tegningerne? 
Hvordan passer det til teksterne?

Filosofi ske spørgsmål
Hvad er det, der gør Bedstefar til noget 
særligt? 
Hvad er det han kan? 
Hvorfor gør han det? 
Hvad er det Bedstefar gerne vil? 
Hvorfor?
Findes Bedstefars opfi ndelser i dag? 
Findes der noget, der ligner? 
Hvilke opfi ndelser er gode? Hvorfor? 
Hvad kunne I godt tænke Jer at opfi nde? 
Hvorfor?

Opgave
Tegn og beskriv Jeres drømmeopfi ndelse. 
Lav opfi ndelsen i ”dimse- dutter”.

”Han kom en dag ind til Jante med sengefjedre 
fastgjort under begge støvler, fuld var han også, 
og han bevægede sig frem i vældige hop med et 
hylende kor af unger efter sig”. 

”Han havde et lille værksted. Der drak han og ar-
bejdede på perpetuum mobile. Den tanke spøgede 
også i min fars hjerne, og min. I tre generatio-
ner har vi mange gange næsten opfundet evig-
hedsmaskinen. En af mine fætre på fars side har 
opfundet den, men han er for mistroisk til at vise 
tegningen til nogen. Bedstefars bror var også en 
klog mand, han sendte tegninger hjem fra Florida 
til en opfi ndelse, der skulle hindre skibsforlis ved 
sammensød med drivis. Det var også noget med 
sengefjedre, i stor format, her skulle de skrues 
fast på skibsskroget. Mor var ikke opfi nder, hun 
troede, at fjedrende skulle spændes på isbjer-
gene. I fars slægt sporer jeg en vis mangel på 
disciplin over for jantekravet om kun at tænke 
det samme som de andre”.
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”Min største madforbrydelse var pudsig nok ikke 
spor uhæderlig, men jeg skammede mig alligevel 
over den enorme frihed, jeg tog mig. Jeg spiste 
en knækpølse helt alene, både midterstykket og 
begge ender”.

Note: Normalt delte familien en pølse. Aksels mor 
gemte sit pølsestykke. Hun skar det tynde skiver 
som pålæg til alle til aftensmaden!

”Oline, tante Oline, var både vigtig og forfærde-
lig grim. Hun havde en ækel vorte på kinden og 
var altid fornærmet. Vi var bange for hende. Når 
Petrus skrev hjem til mor og far, turde de ikke 
sige det til Oline, for så blev hun rasende og 
råbte op om, at Petrus altid skrev til dem, men 
aldrig til hende.

Var det ikke gråvejr, så føltes det alligevel så-
dan, når jeg så på hende, men jeg kunne ikke 
lade være”.

Pinligt jeg kom til
Tidsforbrug
60-90 minutter.

Før læsning
Ord der skal forklares; 
Tekst 1: Fornærmet.
Tekst 2: Pudsig, ikke uhæderlig.

Tekstbearbejdning
Er der forståelsesspørgsmål? 
Er der kommentarer?
Hvad handler teksterne om? 
Er det gode eller dårlige historier? 
Hvor i teksterne kan man se det? 
Hvilke ord bliver brugt? 
Hvordan er tegningerne? 
Hvilke stemning har tegningerne?
Passer det til teksterne?

Den fi losofi ske samtale
Hvad tør Aksel?
Hvorfor?
Hvad tør Aksel ikke? 
Hvorfor?
Har I prøvet noget som er pinligt, som I ikke rig-
tig tør fortælle?
Hvorfor er det pinligt?
Hvad er man bange for der kan ske hvis man for-
tæller om en pinlig oplevelse?
Tør vi fortælle en pinlig oplevelse til hinanden i 
klassen? (læreren lægger ud med at fortælle en 
pinlig oplevelse fra egen barndom)

Opgave
Skriv/tegn en pinlig oplevelse.
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Det største i verden

”Jeg var ked af, at jeg var tung og ubevægelig. 
Af og til dansede jeg med elegante håndbevægel-
ser mellem granerne. Men på gaden følte jeg mig 
fuldstændig hjælpeløs. Engang kom der da også 
ganske rigtig en hund hen til mig og løftede det 
ene ben; det var en uangribelig attest på, hvad 
jeg lignede”.

”Hvis nogen havde spurgt mig, da jeg var tret-
ten: Hvad synes du er det største i verden? - så 
ville jeg ikke have vovet at svare, men hvis jeg 
alligevel vovede det, så ville jeg have svaret: Det 
største i verden er vindens susen i træerne.”

Før læsning
Ord der skal forklares: 
tekst 1: Granerne, uangribelig attest

Tekstbearbejdning
Er der forståelsesspørgsmål? 
Er der kommentarer?
Hvad handler tektsterne om? 
Er det gode eller dårlige historier? 
Hvor i teksterne kan man se det? 
Hvilke ord bliver brugt? 
Hvordan er tegningerne? 
Hvilke stemning har tegningerne ?
Passer det til teksterne?

Den fi losofi ske samtale
Aksel tænker på spørgsmålet:

”Hvad er det største i verden?”. 
Hvad er det største i verden for dig?

Opgave
Skriv/tegn en pinlig oplevelse.

Tidsforbrug
60-90 minutter.



Janteloven og klasseregler

Der fi ndes mange måde at arbejde med klas-
se- regler på. De fl este undervisere og elever 
er stødt på opgaver om spørgsmålet om hvilke 
regler for samvær der skal være i klassen. Når 
vi i det sidste kapitel præsenterer Janteloven i 
sin fulde tekst, er det ikke fordi eleverne skal gå 
i dybden med selve Janteloven. Der imod fi nder 
vi det interessant at dykke ned i de udvalgte 
tekster og tale om hvornår var det rart at være 
Aksel og hvornår var det ikke. Og ikke mindst 
hvad skyldes det. Derefter ledes samtalen hen på 
hvordan klassens regler skal være. Hvad skal der 
til for at alle trives i klassen og på skolen.

Gå på jagt i de foregående kapitler sammen 
med eleverne. 
Hvordan har Aksel det? 
Hvorfor? 
Hvem bestemmer i Jante?
Hvordan har vi det her i klassen? Hvorfor?
Hvem bestemmer i klassen?

Læs Janteloven. Aksel har skrevet Janteloven. 
Er den god eller dårlig? Hvorfor?

Skriv forslag til regler i klassen.

Opsaml forslagene på klassen. Udfærdig fælles 
klasseregler. Evt. ved afstemning.

Tidsforbrug
60 - 90 minutter

Janteloven
1.   

Du skal ikke tro at du er noget

2.  
Du skal ikke tro du er lige så 

meget som os

3. 
Du skal ikke tro du er klogere end os

4. 
Du skal ikke bilde dig ind at du er 

    bedre end os

5.  
Du skal ikke tro du ved mere end os

6.  
Du skal ikke tro du er mere end os

7.  
Du skal ikke tro du duer til noget

8. 
Du skal ikke le ad os

9. 
Du skal ikke tro at nogen bryder

sig om dig

10. 
Du kan ikke lære os noget
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Hvad ved vi om Aksel fra Jante?

Tidsforbrug
60 - 90 minutter. 

Lav en fælles mindmap - hvad husker vi 
om Aksel?

Historierne om Aksel er barndominder. Hvilke 
barndomsminder har I - fra børnehaven, skole-
start, i går osv. ?

Vi samlede børnenes barndomsminder, så de kun-
ne samles som et fælles hefte.

Opgave
Skriv et minde.
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Hvorfor “Aksel fra Jante”?

Som så mange andre har jeg engang læst 
“En fl ygtning krydser sit spor”. For fi re år 
siden gjorde jeg det igen. Så oplevede jeg 
pludselig den mest fantastiske bog i verden!

Hvis Aksel Sandemose ikke havde skrevet 
Janteloven, betyder det ikke, at den ikke 
fi ndes. Aksel Sandemose har hjulpet os ved 
at sætte ord på måder, vi er i verden på og 
med at få øje på handlinger og mønstre, som 
vi med hans skarpe syn får mulighed for at 
forholde os til.

Hvis Janteloven ikke fandtes i verden, fand-
tes der heller ikke kunst. Janteloven er inde 
i det inderste indre, hvor alle de menneske-
lige handlingsmønstre vi praktisere i vores 
liv har deres udspring. Jalousi, misundelse, 
glæde og lykke er alle følelser i den menne-
skelige psyke og det er ud af dem kunsten 
vokser. 

Hvem har ikke sagt - eller hørt: “Min far er 
stærkere end din far”. Et udsagn der rum-
mer en mulig konfl ikt, en ulighed i styrkefor-
holdet, en dramatisk substans. 

Aksel Sandemose lider ikke af berørings-
angst overfor vores indre dæmoner; han 
kender os på godt og ondt og spiller dem 
virtuost op imod hinanden. Han skaber dra-
ma af det menneskelige stof, akkurat ligesom 
Shakespeare og andre banebrydende kunst-
nere altid har gjort.

Set med mine øjne er Aksel Sandemoses 
gave til os af vital betydning. Han sætter sig 
selv i spil. Det klarsyn er han ikke kommet 
sovende til - og det har kostet hjerteblod og 
givet dybe skrammer.

Det slog mig, at drengen Aksel og hans ople-
velser er universelle for alle børns oplevel-
ser - glæden ved at være.

Mette Elimar Jensen
Kunst og kulturformidler 
Museum Mors

Projektet ”Aksel fra Jante” er et 
samarbejde mellem Museum Mors, 
Morsø Folkebibliotek, Frederikshavn 
Bibliotek, M. C. Holms Skole, GAIA 
Akademi, forfatterne Knud sørensen 
og Bent Dupont. MF Mogens Jensen 
er protektor for projektet.

Projektet er støttet af De Frie Kul-
turmidler i Morsø Kommune, Morsø 
Fonden, Nordea Fonden og Region 
Nordjylland.


