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Introduktion til læreren  

Akio er en samtidsrealistisk roman med et fremtidstvist og nogle af de
centrale temaer er: kunstig intelligens, kulturmøder,
afstandsforelskelse og ensomhed. "Akio" kan danne et godt
udgangspunkt for at diskutere kunstig intelligens og brugen af AI-
drevne chatbotter som ChatGPT med børn og unge. Jens Raahauge
skriver på Folkeskolen.dk, at ”Akio rummer en stærk beskrivelse af de
enorme muligheder, som udviklingen af kunstig intelligens indebærer -
både som fremmer og som destruktør af menneskeligt samvær". Anmelder
ved dagbladet Politiken, Steffen Larsen, skriver om bogen: Kan man
elske en stemme? Kan man foretrække et omsorgsfuldt ’væsen’, der bor
inde i telefonen, og som hedder Akio? Er kunstig intelligens (= AI) midlet
mod ensomhed? 

I Akio skildres 15-årige Anna, der er flyttet fra Danmark til Japan for at
dyrke den japanske kampsport kendo og for at bo sammen med sin far
og hans nye japanske kone. Men alting er anderledes, end hun havde
forestillet sig. Hun føler sig forkert, fremmed og underlig. Og alene.
Sproget virker helt umuligt, men da Anna får en særlig app, der kan
samtale og oversætte for hende, ændrer alting sig, og en farefuld
kærlighedshistorie tager sin begyndelse. 

Bogen er 140 sider og består af korte og overskuelige kapitler. Nogle
kapitler er nærmest situationsbilleder eller en tankestrøm. Romanen
er letlæst, og skrevet i et aldersvenligt sprog med tilpasse
udfordringer i form af små filosofiske passager. Der er nok af
samtaleemner til både dansk, historie, samfundsfag, filosofi og etik.
Bogen findes også som lydbog, så alle elever kan være med. 

Målgruppe: 7. – 9. klasse



Bemærkninger om materialet  

Opgaverne her er tænkt som et inspirationsmateriale med forskellige
opgaver, man kan vælge mellem og endvidere selv supplere.
Opgaverne skifter imellem pararbejde, individuelt arbejde,
klassesamtale og der er også en quiz og byt øvelse. 

Fællesmål: Vi har valgt at fokusere på færdighedsmålene under
kompetenceområdet fortolkning, men andre kunne også være
gældende.

Oplevelse og indlevelse: 
Eleven har viden om æstetisk sprogbrug. 
Eleven kan reflekteret indleve sig i tekstens univers som grundlag for
fortolkning. 

Undersøgelse: 
Eleven kan undersøge samspillet mellem genre, sprog og virkelighed. 
Eleven kan undersøge teksters flertydighed.
Eleven har viden om analysemetoder og forståelsesstrategier.

Fortolkning:
Eleven har vidne om identitetsfremstillinger.
Eleven kan diskutere forskellige fortolkninger af en tekst.
Eleven kan vurdere tekstens udsagn og kvalitet.

Perspektivering:
Eleven kan sætte teksten i relation til aktuelle problemstillinger. 
Eleven kan sætte teksten i relation til mulige fremtidsperspektiver. 



Introduktion til eleverne

I skal nu til at læse romanen AKIO, som er en fortælling om
hovedpersonen Anna, der er flyttet fra Danmark til Japan for at dyrke
den japanske kampsport kendo og for at bo sammen med sin far og hans
nye kone. Men alting er anderledes, end hun havde forestillet sig. Hun
føler sig forkert, fremmed og underlig. Og alene. Sproget virker helt
umuligt, men da Anna får en særlig AI-drevet chatbot, der kan samtale
og oversætte for hende, ændrer alting sig, og en farefuld
kærlighedshistorie tager sin begyndelse.                                                       
I romanen er der mange dilemmaer og udfordringer, som I løbende vil få
opgaver i forhold til. I skal arbejde med opgaver både før I læser, mens I
læser og efter I har læst. Husk at gemme jeres noter, så I kan vende
tilbage til dem og undersøge jeres fortolkninger. Opgaverne foregår
både individuelt, i grupper og i plenum.



Opgaver til eleverne

Inden I læser
1) Se på romanens forside. Drøft med din sidemakker, hvordan forsidens
illustration passer til titlen. Nedskriv herefter nogle overvejelser over,
hvad I tror, romanen handler om. Hvem er det, som er på forsiden, fortæl
om personen, du ser, hvordan tror du, hun er? I skal begge gemme disse
noter, så I har dem til senere. Hvilke symboler og ledetråde har fået jer på
disse tanker? Spiller farverne og kompositionen en betydning her?

2) Skriv selv – hurtig skriv. På bagsiden er der en lille tekst, hvor der står: 
Savner du Danmark?” spørger hendes far pludselig hen over aftensmaden.
Anna kan ikke svare, nægter at komme til at græde, så hun nikker bare let
og kigger ned på sin tallerken. Ris, ristet fladfisk, syltede grøntsager og
sesam. ”Gør det, så godt du kan,” siger han opmuntrende. ”Ganbarimasu,”
svarer Anna, og han smiler stort. ”Ja! Ganbarimasu!” Der er så meget, hun
har lyst til at fortælle ham om, men hun aner ikke, hvor hun skal starte.      
Lav en hurtigskrivning på 10 minutter, hvor I skriver videre på uddraget,
og hvad I tror, der er sket før, eller hvad der kommer til at ske
efterfølgende.



Opgaver til eleverne

Mens I læser
1)Umiddelbar personskildring: Lav starten til en Instagram eller
TikTok-profil til Anna ud fra den information, I får om hende i de
første 3 kapitler. Overvej/diskuter, hvad hun ville skrive om sig selv,
og hvilke billeder hun ville lægge op? Lav efterfølgende et
gruppearbejde, hvor I tre og tre viser hinanden hvilke Instagram-
opslag, I har lavet til Anna, og forklar, og begrund, hvorfor I netop har
skrevet det I har, og lavet de opslag I har.

2)Lav en illustration af Anna, hvor du laver tankebobler, der viser,
hvad hun tænker om de oplevelser, hun har i kapitel 1-3 om de første
møder med Japan, skolen og den nye familie.  Illustrationen kan både
være en tegning, billeder fra nettet eller en collage. Hæng
efterfølgende jeres illustrationer af Anna og hendes tanker op i
klassen, og tal om, hvordan I oplever, at hun har det i romanens
første del.

3)Haikudigt: Skriv et haikudigt om Annas oplevelser i kapitlet Tokyo
eller Date. Det kan være hendes tur igennem Tokyos myriader,
hurtigtoget, uglecafeen eller noget helt fjerde. Et Haikudigt er en
gammel japansk lyrikform, der består af 3 linjer og er på 17 stavelser
(5 – 7 – 5 stavelser i hver linje). Haikudigte handler tit om øjeblikket
og foregår ”her og nu”. De handler om det, vi sanser: lugter, smager,
ser, hører, føler, fornemmer og beskrives ofte udefra (ydre
synsvinkel). Få evt. ChatGPT til at lave et haikudigt med samme
opgave og sammenlign med jeres egne digte.



Opgaver til eleverne

Efter I har læst
1)Temaer: Diskuter i klassen, hvilke centrale temaer I synes, der er i
Akio. Det kunne f.eks. være kunstig intelligens, afstandsforelskelse,
japansk kultur og etik eller usikkerhed. Lav i grupper spørgsmål til
det tema I vælger, og byt tema med en af de andre grupper, og
besvar de spørgsmål, de har lavet til temaet. 
Eksempel: Tema: kunstig intelligens. Spørgsmål: kan man have en
relation til en chatbot/ en imaginær person? Hvor viser teksten, der
er tale om et reelt forhold mellem Anna og Akio? Hvordan ligner /
adskiller forelskelsen sig fra andre former for forelskelse? 

2)Debat / samtale om chatrobotter: Diskuter potentialer og
udfordringer ved chatrobotter. Kommer de til at ændre vores behov
for at tale sammen med andre mennesker? Er de gode til at give råd
på personlige spørgsmål? Klassen deles i mindre debatgrupper, hvor
ét område debatteres. Aftal evt. på forhånd, hvem der skal
argumentere for og hvem der er i mod. 



Spørgsmål til quiz & byt
3)Quiz og byt: Tal ca. 2 minutter om hvert spørgsmål. Når du har talt
med en, bytter du kort og finder en ny makker. Til læreren: Kopier
spørgsmålene, laminer dem evt., og klip dem ud enkeltvis.



Opgaver til eleverne
Efter I har læst

4) Portræt: Lav en personbeskrivelse af Anna. Beskrivelsen kan indeholde
eksempelvis: alder, personlighed, opvækst, familie/venner, særtræk,
holdninger, udseende, interesser, fejltrin, nedture og højdepunkter i Annas
liv. Diskuter, hvordan beskrivelsen er ens/forskellig fra de tanker, I havde
om Anna indledningsvist, og den Instagramprofil I lavede i starten af
forløbet.

5) Undring: Er der noget ved Anna eller Akio du undrer dig over?  Hvis du
kunne stille tre spørgsmål til Anna eller Akio, hvad skulle det så være?
Skriv dem ned. Gå sammen i grupper og se, om I har stillet de samme
spørgsmål. Prøv at svare på dem. Drøft de spørgsmål, som er svære at svare
på fælles i klassen.

6) Bookbento: En bento-boks er en japansk madpakke, ofte en firkantet
kasse med små adskilte rum. Mange familier gør rigtig meget ud af
madpakkerne og laver sirlige og smukke anretninger. I denne opgave skal
du lave en visuel anmeldelse af Akio. I stedet for at bruge ord, skal du
bruge genstande, der fortæller noget centralt og vigtigt om bogen. Her
handler det om at være kreativ, visuel og bruge din viden om layout og
billedkomposition. 
Sådan gør du: 
Du skal bruge bogen og 5-7 ting, der repræsenterer noget og/eller har betydning i bogen.
Du skal bruge fysiske objekter. Du må ikke indsætte billeder.
Overvej, hvordan dine genstande kan vise handling, tema, budskab, centrale rekvisitter i
bogen, udvalgte citater, bogens genre eller intertekstuelle referencer.
Tænk over: Baggrund, afstand og placering af tingene - skab variation og kontrast!
Din bogbento kan laves i Thinglink på Skoletube. 
Opload gerne din bogbento på Instagram under #BogBento #BookBento #BookBentobox
Skriv en positiv kommentar på hinandens bogbentoer.
For inspiration, se her eksempler på bookbentoer:
http://bloggenomitogundervisning.dk/bogbento/  



Opgaver til eleverne

Efter I har læst 
7) Anmeldelse: Lav en anmeldelse af romanen Akio, der består af følgende
elementer: 
En appetitvækkende overskrift
Bogens titel + årstal for udgivelse 
Bogens forfatter
Genre (overordnet kategori: skøn- eller faglitteratur)
Kortfattet resumé
Præsentation af temaer i bogen
De væsentlige personkarakterer (hovedpersonener)
Tid, sted og miljø
Sværhedsgrad
Vurdering – var bogen underholdende, lærerig, kedelig?
Karakter af den samlede læseoplevelse med eksempelvis stjerner eller
hjerter

8) Intertekstualitet: Hvad betyder intertekstualitet? Er der intertekstualitet
i romanen? Hvad gør det ved en tekst, at forfatteren bruger det? 

9) Sproget: Karakterisér sproget i romanen (billedsprog,
sætningsopbygning, direkte tale, sms/chat-sprog, detaljerede beskrivelser
etc.) Hvad synes du om sproget i romanen? Vælg en side ud, hvor der er
brugt meget billedsprog. Fjern så alt billedsproget, hvad sker der så? 
 Hvad gør det ved sproget, at der bruges billedsprog?

 
 



Opgaver til eleverne

Efter I har læst 

 10)Berettermodellen: Tal om, hvordan romanen gør brug af
berettermodellen: 

11)Synsvinkel: Vælg en passage fra bogen, hvor Anna taler med Akio. Skriv
nu passagen igen, men med Akio som fortæller. Hvad er Akios opfattelse
af Anna? Stemmer Annas fornemmelse omkring deres forhold overens med
hans?

Skriv om relationen mellem Mai og Anna ud fra Mais synsvinkel. Hvad er
hendes oplevelse af deres forhold, og hvilke tanker gør hun sig om Annas
indsats i til Kendo?

 



Opgaver til eleverne

Efter I har læst 
12)Rundt om Japan og kunstig intelligens - forslag til perspektiverende
tekster, romaner og andre udtryksformer som kan supplere
undervisningen: 

-Se filmen ”HER”, der er instrueret af Spike Jonze og handler om en mand,
der forelsker sig i stemmen bag et nyt avanceret it-system. 
-Læs uddrag fra romanen ”Sofies verden” af Jostein Gaarder, hvor vi,
sammen med hovedpersonen, Sofie, præsenteres for filosofiens historie.
-På filmstriben markeres 150-året for handelsrelationen med Japan og
Danmark med en række japanske film. Her findes både nye og gamle
spillefilm, dokumentar og tegnefilm. 

På CFU findes følgende titler omkring Japan:
”En japansk tempelhave” Japanske haver er kendt for deres skønhed og
centrale ide. Men de er også et helt økosystem i sig selv.
 ”Ingeman i Tokyo – verdens største by”
 ”Jordskælvet i Japan”
 Camilla Hübbes illustrerede novelle ”Tavs”.

13)Outro: Hvad er romanens hensigt, tror du? Hvorfor har forfatteren
skrevet den? Snak om romanens slutning med en makker, hvad tror I der
kommer til at ske med Anna? Og med Akio?

 


