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Målgruppe: 5. til 10. klasse. GU, VU

Beskrivelse
Dansk kulturmagasin Flemming Møldrup får besøg af komikeren og forfatteren Anders Matthesen, der står bag
de populære ungdomsbøger i Ternet Ninjaserien. I toeren genopstår ninjaen efter mødet med en glubsk
narkohund i Bangkok Lufthavn. Sammen med Kim Fupz Aakeson, der står bag et hav af børne og
ungdomsbøger, taler Matthesen med Møldrup om, hvordan man skriver litteratur til nutidens børn og unge.

Pædagogisk note
Spændende udsendelse, hvor man får et godt indblik i Anders Matthesens tanker bag Ternet Ninja  særligt
2'eren. Der er et kapitelsæt med refleksionsspørgsmål til udsendelsen, som eleverne kan diskutere ud fra. Klik
på Kapitelsættet for at få et overblik over spørgsmålene.
Forslag til arbejdsform: Eleverne kan lige kort drøfte deres umiddelbare svar med en makker, inden man taler
om spørgsmålet i plenum.
Man kan arbejde med udsendelsen, inden man læser Ternet Ninja 2 eller lige efter.

Kapiteloversigt og kapitelindhold
Kapitelsæt: Anders Matthesen
01:

Hvordan opstod ideen til Ternet Ninja?
00:01:06
Når bog og film fortæller den samme historie, er det oftest bogen, som er blevet filmatiseret. Sådan er
det ikke for Ternet Ninja. I hvilken rækkefølge af medier er fortællingen om Ternet Ninja blevet til? Hvad
tror I, det har haft af betydning for bogen?

02:

Fra 1'eren til 2'eren
Hvorfor valgte Anders at skrive en 2'er? Hvordan er 2'eren anderledes end 1'eren?

03:

Ternet Ninja
00:04:53
Anders M. læser transformationsscenen for Ternet Ninja op. Hvilken krop er det Ternet Ninja får i
2'eren?

04:

Aske
00:07:24
Hvad er Aske for en dreng? AM siger, at Aske (ligesom alle andre drenge på den alder) har et " indre
skvat". Hvad mener han med det? Kan I genkende det fra jeres liv?
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05:

Askes sammenbragte familie
Hvem består Askes familie af? Hvordan beskriver AM Askes sammenbragte familie?

00:08:20

06:

Askes navn
00:09:09
Hvilke referencer til eventyret om Askepot har AM lagt ind i fortællingen? Hvorfor har han gjort det?

07:

Onkel Stuart
00:09:38
Hvordan beskriver AM Onkel Stuart? Hvorfor lyver Onkel Stuart kun over for Aske? Hvad synes AM om
karakteren Stuart?

08:

Skriveprocessen
Hvordan beskriver AM sin egen skriveproces? Hvordan har AM det med at skrive bøger?

09:

Anders M´s boganbefaling
00:16:58
AM er inspireret af filmene Shogun. Se evt. traileren sammen. Filmene findes også på Youtube.

10:

Kim Fupz Aakeson
00:18:30
Hvilke bøger kender I, som Kim Fupz Aakeson har skrevet? Prøv at søge på nettet og se, hvad han har
skrevet. Hvad er det ved Ternet Ninja, som Fupz kan lide?

11:

Samtale mellem AM og Fupz om hvordan man skriver til børn
Hvad synes de er vigtigt, man som forfatter tænker på, når man skriver bøger til børn?

12:

Fupz anbefaler Garmanns Sommer af Stian Hole
00:24:49
Fupz anbefaler Garmanns Sommer af Stian Hole. I kan læse den som ebog på mitcfu.dk. Hvad synes I
om den?

13:

Ternet Ninja 3?
Tror I, AM skriver en 3'er? Håber I det sker og hvorfor?

00:14:54

00:21:13

00:25:54

Links
http://mitcfu.dk/46718208
http://mitcfu.dk/46718208
http://mitcfu.dk/46718208
http://mitcfu.dk/46718208
http://mitcfu.dk/46718208
http://mitcfu.dk/46718208
http://mitcfu.dk/46718208
http://mitcfu.dk/46718208
http://mitcfu.dk/52647738
http://mitcfu.dk/52647738
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Shogun trailer
https://youtu.be/9SICVgzYnNY
Første Shogun film
https://youtu.be/lnYajYjyBSk
http://mitcfu.dk/CFUEBOG1066307
http://mitcfu.dk/CFUEBOG1066307
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