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Jeg er William
Målgruppe: 2. til 5. klasse.

Beskrivelse
Williams far er død i en trafikulykke og hans mor er psykisk syg. Heldigvis bor William hos sin morbror Niels,
der er førtidspensionist, hasardspiller og hæler. Men både Niels og William har en dødsdom hængende over
hovedet. Vil det lykkes William at skaffe de penge de mangler?

Pædagogisk note
En danskfaglig vinkel på arbejdet med filmen kan være at behandle den som et moderne eventyr. Helten
William skal i hvert fald overvinde mange forhindringer for at få sig en veninde til sidst, så her kan
aktantmodellen nemt komme i spil. Elevopgaverne i Filmcentralens vejledning har fokus på Kim Fupz Åkesons
forfatterskab  og ikke mindst hans forkærlighed for grovkornet humor og politisk ukorrekthed. Det ses hos
Williams morbror Niels og af chefbanditten Djernis, som begge har en sjov men grov humor. Tidligere med i
Skolen i biografen og har derfor et undervisningsmateriale til dansk i 2.  5. klasse.
Der er et kapitelsæt med elevspørgsmål til filmen. Start med at lade eleverne læse spørgsmålene, og lad dem
derefter se filmen uden afbrydelser. Herefter kan de arbejde med de udvalgte klip og tilhørende opgaver i
kapitelsættet. Tal bagefter sammen om deres svar i klassen.
Filmens officielle trailer kan ses nederst på siden.
Filmen er blevet til på baggrund af en bog af Kim Fupz, som det er oplagt at læse, inden eleverne ser filmen.

Kapiteloversigt og kapitelindhold
Kapitelsæt: Elevopgaver til selvstændigt arbejde
Opgaverne er relativt enkle og rettet mod de vigtigste personer, problematikker og budskaber, så eleverne kan
arbejde selvstændigt med dem.
01:

William
Hvor gammel tror du William er? Hvordan er det med hans mor og far?

02:

Morbror Nils
00:01:38
Morbror Nils er førtidspensionist. Det betyder, at han får penge af samfundet, forbi han har så ondt i
ryggen, at han ikke kan arbejde. Men ser det sådan ud i filmen? Hvad fortæller det dig om morbror Nils,
at han alligevel arbejder med at sælge og købe ting? Hvor tror du Svend og Bertil Brystkasse har
varerne fra? Hvad synes morbror Nils er 'homo', og hvorfor? Hvad fortæller det om Morbror Nils som
person? Hvad betyder held og uheld for morbror Nils? Lav en beskrivelse af Morbror Nils' personlighed.
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03:

Mor
00:03:37
Hvad betyder det at være pykisk syg, og hvorfor kalder morbror Nils de psykisk syge for 'kolbøtter'?
Hvad er dit indtryk af Williams mor? Hvordan er Williams forhold til sin mor?

04:

Skolen
Hvordan har William det i skolen? Hvordan er hans forhold til Martin og Viola?

05:

Williams udvikling
01:14:40
Hvad siger William til morbror Nils, at han skal stoppe med at gøre og sige? Hvad har William opnået af
gode ting igennem filmen? Hvorfor har han opnået det  er det bare fordi han var heldig? Hvordan har
William udviklet sig som person gennem filmen? Tror du, at held og uheld spiller en vigtig rolle i
menneskers liv og lykke  eller er der noget andet, som er mere vigtigt? Hvad tror du er budskabet i
filmen?

00:08:34

Links
Grundskolen; Dansk; 2  5 klasse
http://filmcentralen.dk/grundskolen/undervisning/jegerwilliam#.Wv6c7RlJaQ
http://hval.dk/mitCFU/Handlers/ShowImage.ashx?id=349468&rnd=34
http://hval.dk/mitCFU/Handlers/ShowImage.ashx?id=349468&rnd=18
Filmens officielle trailer
http://hval.dk/mitCFU/Handlers/ShowImage.ashx?id=410369&rnd=171
https://youtube.googleapis.com/v/dt2yHwEOQGQ?autoplay=1&rel=0
http://mitcfu.dk/CFUEBOG1100753

Udarbejdet af Trine Ferdinand, KP
Jeg er William

Side 3 af 3

