Pædagogisk vejledning
http://mitcfu.dk/CFUFILM1071283

Titel:

Frode – og alle de andre rødder

Temaer:
Fag:
Målgruppe:

bardom, leg, Ole Lund Kirkegaaard
Dansk
1.-6.klassetrin
Spillefilm: 75 minutter, 2008, Nordisk Film
Denne vejledning er tænkt som en håndsrækning til at arbejde med
perspektiver fra Ole Lund Kirkegaards forfatterskab med særligt fokus på
persongalleriet og de karaktertræk, som personerne har. Vejledningen lister
materialer op, som læreren kan orientere sig i, men også spillefilm, som
eleverne kan arbejde med og forslag til aktiviteter i arbejdet med Ole Lund
Kirkegaards forfatterskab.

Faglig relevans/kompetenceområder

"Frode - og alle de andre rødder" er en filmatisering af en af Ole Lund
Kirkegaards klassikere. Det er oplagt at inddrage denne film i arbejdet med Ole
Lund Kirkegaards forfatterskab. Til spillefilmen er udarbejdet et kapitelsæt, der
især fokuserer på barnet og den voksne, men kapitelsættet fokuserer også på
lyd og musik, der anvendes som filmisk virkemiddel.
Alle kapitelsæt kan downloades som pdf-dokument.
Der kan arbejdes med fortolkningskompetencen i dansk f.eks. ved at
"undersøge" virkemidler, men også i forhold til "perspektivering" i forhold til Ole
Lund Kirkegaards forfatterskab.

Ideer til undervisningen

Lad filmen indgå i en forfatterskabslæsning i de yngste klassetrin eller i starten
af mellemtrinnet.
Lån disse titler fra informationssamlingen og få inspiration til undervisningen:
”Ole Lund Kirkegaard” (Faktisk!) af Nina Sahl:
http://mitcfu.dk/29095159
”Ole Lund Kirkegaard” (De små fagbøger) af Nina Sahl:
http://mitcfu.dk/52664101
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”Ole Lund Kirkegaard - en livshistorie” af Jens Andersen:
http://mitcfu.dk/28431880
”Læs Ole Lund Kirkegaard med CL” (Læs…med CL) af Trine May:
http://mitcfu.dk/52664756
”Ole Lund Kirkegaard – og alle de andre rødder” (Forfatterserien) af Ole Lund
Kirkegaard:
http://mitcfu.dk/27592503
Dertil kommer en række af Ole Lund Kirkegaards mest kendte titler, som kan
anbefales, men som ikke kan lånes på alle CFU’erne:
”Albert”
”Gummi Tarzan”
”Frode og alle de andre rødder”
”Anton og Arnold”
”Dragen”
”Frække Friderik”
”Hodja fra Pjort”
”Orla Frø-Snapper”
”Sommerferie”
”Sæbekasse-bilen”
Andre spillefilm
”Hodja fra Pjort”
”Gummi Tarzan”
”Lille Virgil og Orla Frøsnapper”
”Otto er et næsehorn”
Lærerhenvendte titler fra informationssamlingen:
”Ole Lund Kirkegaard et forfatterskab” af Torben Weinreich:
http://mitcfu.dk/28133065
”Portræt af Ole Lund Kirkegaard” (DR2 Tema), dokumentarudsendelse, DR 2,
2006:
http://mitcfu.dk/TV0000009447
”Ben i alle retninger” af Trine May:
http://mitcfu.dk/53495036
Ideer til undervisningsaktiviteter
Lav fortællinger om barndomsminder – de gode, de sjove, de overraskende. Da
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tingene spidser til med den sure hr. Storm får tyveknægten, som viser sig at
være læreren, ham til at erindre, hvor dejligt det er at være barn og lave fiduser
og sjov.
Undersøg genren erindring og skriv en erindring. Brug f.eks. inspiration fra
materialet ”Min historie”, som er udgivet på Dansklærerforeningens forlag.
Nogle centre har dem også i udlånssamlingen: http://mitCFU.dk/lnky7f7
Undersøg hvordan børnene legede i gamle dage fx fra den tid, hvor hr. Storm
var dreng. Dertil kan materialet ”Legetaske - Gamle lege og spil (B-43)”
anbefales, som findes i UC SYD, CFU’s udlånssamling:
http://ucsyd.mitcfu.dk/90007503
Spørg på dit lokale CFU, da andre centre også kan have materialekasser med
fokus på lege i gamle dage i udlånssamlingen.
Lav et interview med klassens bedsteforældre, om deres yndlingslege fra de var
børn.
Lad eleverne interviewe hinanden om de bedste lege de har i dag.
Alle CFU’er har disse materiale i informationssamlingen, som fokuserer på
legende aktiviteter, og hvor du, som lærer, kan hente inspiration:
”100 ideer til bevægelseslege” af Helle Lindahl:
http://mitcfu.dk/51265092
”23 ting, du skal lave, før du bliver 11 ½” af Mike Warren:
http://mitcfu.dk/51743628
Relevante hjemmesider om lege i gamle dage:
http://www.lemvigmuseum.dk/lege.htm
https://skole200.dk/HistoriskeLege
https://www.skoletjenesten.dk/lege-i-gamle-dage

Supplerende materialer

Vejledningen peger på, at andre titler også kan inddrages. Dog skal der gøres
opmærksom på, at det ikke er alle CFU’er, der har samme titler i udlånssamlingen. Søg i
mitCFU eller spørg dit lokale CFU, om de findes i deres udlånssamling. De titler, som
nævnes i forbindelse med informationssamlingen findes på alle CFU’er i DK.
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