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Fag: Dansk og kristendomskundskab 
Niveau: 4.-7. klasse 
 
Formål 
At træne analyse af en tekst og få indsigt i psykologiske, sociale og religiøse forhold 
og mekanismer. At få indsigt i et problemkompleks og tage stilling til det. At styrke 
debatkultur og mundtlig fremlæggelse. At fremme skriftlighed og meddigtning 
 
Opgaver 
Alle 

1. Tal om pigen Wadjda. Hvem er hun? Hvordan opfører hun sig? Hvordan er 
hun anderledes end klassens andre piger? Hvordan er hendes temperament?  

2. Tal om filmens anslag, hvor vi først ser Wadjdas sko og bagefter ser hende 
selv. Diskuter, hvad skoene symboliserer. 

3. Hvad er Wadjdas mål og største ønske? Hvad gør hun for at nå sit mål? 
4. Hvad gør Wadjda for at tjene penge?  
5. Hvorfor sætter Wadjda sit navn på familiens stamtræ? Hvorfor bliver sedlen 

revet af og krøllet sammen? Hvem har gjort det? Hvorfor? 
6. Tal om de personer, som bliver præsenteret i filmens første kvarter. Hvem er 

de? Hvilket forhold har de til Wadjda? Hvilke omgivelser ser vi dem i? Hvilken 
betydning får personerne for Wadjda senere i filmen? 

7. Tal om rekvisitter i film. Hvad er rekvisitter? Nævn nogle eksempler på 
rekvisitter i film. Hvad bruges rekvisitter til? 

 
 
 
Grupper 

8. Lav en liste over de vigtigste rekvisitter i ”Den grønne cykel”. Hvilken betydning 
har de i historien? Kom med jeres bud på, hvad rekvisitterne symboliserer. 

9. Tal om forholdet mellem piger og drenge / kvinder og mænd i ”Den grønne 
cykel”. Lav en liste over de ting, som piger og kvinder ikke må. Diskuter, 
hvorfor pigerne ikke må gøre de ting. 

 
 
 
 

http://filmcentralen.dk/grundskolen/filmsprog/anslag
http://filmcentralen.dk/grundskolen/filmsprog/karakterer
http://filmcentralen.dk/grundskolen/filmsprog/rekvisitter


DEN GRØNNE CYKEL/ SIDE 2 

Afsluttende opgaver 
Alene 

10. Dansk: Digt historien om, hvad der sker med Wadjda efter filmens slutning. 
Hvordan vil det videre gå pigen? Find selv på en overskrift, der passer til din 
historie. Skriv eller fortæl historien eller lav et storyboard. 
 

Grupper 
11. Kristendomskundskab: Hvad viser filmen om religionens betydning for pigers 

og kvinders liv i Saudi-Arabien? Lav en liste med eksempler på, at religionen 
har betydning for personernes hverdag. Kom med eksempler på, hvordan 
religion spiller en rolle i jeres egen hverdag. 
 

 


