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Foto: Øst for Paradis 

 

Fag: Dansk, Natur/teknologi, Sundheds- og seksualundervisning og 

familiekundskab 

 

Niveau: 4.-6. klasse 

 

Mål:   

Målene med opgaver er, at I skal: 

 

 have viden om afrikanske film 

 kunne sammenligne ’Lammet’ med andre afrikanske film 

 have viden om filmanalyse 

 kunne diskutere menneskers holdning til dyr 

 kunne beskrive leveforhold i ulande 

 

Kort om filmen 

’Lammet’ er typisk for afrikanske film på en række punkter: 

 

 Handlingen i filmen går langsomt. 

 Der bliver ikke sagt så meget i filmen – personernes tanker og følelser 

vises i stedet gennem musik og nærbilleder af ansigter. 

 Man viser omgivelser og natur gennem mange billeder i total og supertotal. 

 Filmen handler om hverdagen i et uland – om fattigdom, sult, overlevelse, 

kønsroller i familien og religion. 

 

Disse genretræk kan man finde i en del andre afrikanske film. 

 

Handling 

1. Genfortæl handlingen for hinanden. 

2. Diskuter: Hvordan er filmen anderledes end andre film, I kender? Hvordan 

minder den om andre film, I kender?  

 

http://filmcentralen.dk/gymnasiet/filmsprog/karakterer
http://filmcentralen.dk/gymnasiet/filmsprog/musik
http://filmcentralen.dk/grundskolen/filmsprog/naerbillede
http://filmcentralen.dk/grundskolen/filmsprog/total
http://filmcentralen.dk/grundskolen/filmsprog/supertotal


LAMMET / SIDE 2 

 

Brug disse hjælpespørgsmål: 

 

3. Går handlingen hurtigt eller langsomt? Sker der meget eller lidt i filmen? 

4. Bliver der sagt meget i filmen? 

5. Handler filmen om noget, som I kan genkende?  

6. Hvad synes I om filmen? Hvad var godt og dårligt ved den? 

 

Filmanalyse af trailer (se trailer på forside af materialet) 

1. Se traileren til ’Lammet’. 

2. Lyt til musikken. Beskriv, hvordan stemningen i musikken er, og hvordan 

den forandrer sig i løbet af traileren. Hvordan passer den til det, man ser 

på billederne? 

3. Er klipningen (tempoet) i traileren langsom eller hurtig? Minder det om 

filmen? 

4. Beskriv trailerens første indstilling. Hvad ser vi? Hvem er det? Hvorfor tror I 

traileren begynder med det billede? 

5. Beskriv de locations (steder), vi ser i traileren. 

6. Sæt ord på problemer og svære ting, som traileren viser, at Ephraim 

oplever i filmen. Tal om, hvordan han løser problemerne. 

 

Andre afrikanske film 

Se kortfilmen ’Subira’ eller ’Kibera Kid’ og sammenlign den med ’Lammet’.  

 

Brug disse hjælpespørgsmål: 

1. Hvad handler filmen om?  

2. Går handlingen hurtigt eller langsomt? (Fortælletempo) 

3. Er der meget eller lidt tale? Hvordan vises personernes følelser? 

 

Venskab og dyr 

1. Hvordan kan man se, at Ephraim synes, at lammet Chuni er en ven? Kom 

med flere eksempler. 

2. Synes onkel Solomon også, at lammet er en ven? Hvorfor vil han ofre det? 

3. Hvorfor bliver Ephraim nødt til at sætte Chuni fri til sidst? 

4. Lav en liste over dyr, I synes, man kan være venner med eller have som 

kæledyr.  

5. Lav en liste over dyr, som I kunne finde på at spise. 

6. Hvad er forskellene på dyrene på de to lister? Er der nogen dyr, som står 

på begge lister? Hvorfor er nogle slags dyr mad og andre venner/kæledyr? 

7. Hvornår bliver et dyr til en ven? 

8. Undersøg, hvad ordet ’vegetar’ betyder. Hvorfor er nogle mennesker 

vegetarer?  

 

Ulande 

1. Hvad arbejder folk med i filmen ’Lammet’? 

2. Lav en liste: Hvilke problemer har Ephraim og hans familie, som vi ikke har 

i Danmark? 

3. Undersøg: Hvad er et uland? 

4. Find oplysninger om Etiopien.  

o Er det et uland? 

o Hvorfor er mange fattige i Etiopien?  

o Hvorfor er der sult i landet? 

 

http://filmcentralen.dk/gymnasiet/filmsprog/musik
http://filmcentralen.dk/grundskolen/filmsprog/klipning
http://filmcentralen.dk/grundskolen/filmsprog/indstilling
http://filmcentralen.dk/grundskolen/filmsprog/location
http://filmcentralen.dk/gymnasiet/filmsprog/karakterer


LAMMET / SIDE 3 

 

Diskuter:  

5. Hvorfor tror I, at Ephraims mor er død? 

6. Hvorfor mener tanten, at det er spild af penge at tage barnet til en læge? 

 

Kønsroller 

1. Hvorfor må Ephraim ikke lave mad for sin onkel? Hvad skal han i stedet? 

Hvorfor? 

2. Hvorfor tror I, at familien vil have Tsion gift hurtigt? Hvorfor er det vigtigt? 

3. Hvorfor må hun ikke læse avis? 

4. Hvordan er det i Danmark?: Er der nogle ting, som drenge ikke må eller 

som piger ikke må? 

 

Afsluttende opgaver 

Lav en eller flere af disse opgaver: 

1. Vælg et afrikansk land, og lav en beskrivelse af det ud fra følgende 

punkter: 

 Fattigdom 

 Sult 

 Sygdom 

 Kønsroller 

 Religion 

 Krig  

 

2. Vælg et emne i filmen; forestil dig, hvad Ephraim tænker om det, og skriv 

hans dagbog. Husk at beskrive Ephraims tanker og følelser. Du kan fx 

komme ind på: 

 

 Venskabet med Chuni 

 Konflikterne med onkel Solomon 

 Hans ønske om at lave mad, selvom onkel Solomon mener, det er 

kvindearbejde 

 

3. Skriv en anmeldelse af ’Lammet’. Den skal indeholde et handlingsreferat, 

beskrivelse og en vurdering. Anmeldelsen skal være mellem ½ -1 A4 side. 

o Hvad handler filmen om?  

o Hvordan kan vi se og høre, at det er en afrikansk film? Hvordan er 

den anderledes end film fra Europa og USA?  

o Hvad er godt og dårligt ved filmen? Vil du anbefale andre at se 

den? Hvorfor/hvorfor ikke? 

  

4. Lav en film eller en præsentation om, hvilke problemer man kan have i 

ulande. Sammenlign med din egen hverdag. Brug kanalen ”Læseraketten 

2016” på Skoletube. 

 

5. Lav en tegneserie, der viser et venskab mellem et barn og et dyr i et uland. 

Brug fx Pixton på Skoletube. Tænk over, hvilke beskæringer du bruger for 

at vise både omgivelser og venskabet. 

 


