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Fag: Dansk og billedkunst
Niveau: 1.-3. klassetrin
Formål
Målet med opgaverne er, at eleverne:
• reflekterer over, hvad venskab er
• bliver introduceret til billedanalyse
• bliver introduceret til, hvad en trailer er
• selv producerer billeder eller animationsfilm
OBS! Traileren ligger på materialets forside. Billederne ligger i billedbanken under
’Lav en filmplakat’
1. Venner og venskaber
Fælles i klassen
a. Genfortæl filmens handling, og se traileren.
b. I begyndelsen af filmen har Momo ingen venner. Hvem bliver hun
venner med?
c. Hvordan hjælper Momos venner hende?
d. Hvad er en ven?
e. Hvordan får man venner?
f. Hvad er en god ven, og hvad er en dårlig ven?
g. Hvordan har I lært jeres venner at kende?
h. Hvad kan man lave med venner?
i. Hvad laver voksne med deres venner?

BREVET TIL MOMO / SIDE 2

Gruppearbejde
Afsluttende opgave:
j. Lav plancher, hvor I tegner, finder billeder og/eller skriver om at være
gode venner. Afslut sætningen ”En god ven er…”
2. Billeder og trailer
Fælles i klassen
Se på billederne fra billedbanken, og tal om:
a. Hvilket billede kan I bedst lide? Hvorfor?
b. Hvad er det sjoveste billede? Hvorfor er det sjovt?
c. Hvad er det mest uhyggelige billede? Hvorfor er det uhyggeligt?
Se traileren, og tal om:
d. Hvad er en trailer?
e. Hvad synes I om den og hvorfor?
f. Find en uhyggelig scene i traileren. Hvorfor er den uhyggelig?
g. Find en spændende scene i traileren. Hvorfor er den spændende?
h. Lyt til musikken/lydsiden uden at se trailerens billedside. Hvad sker der?
Er musikken glad eller trist?
Gruppearbejde
Afsluttende opgave:
i. Vælg et billede og beskriv, hvad der sker, hvem vi ser, og hvor det
foregår.
Understøttende undervisning
Individuelt eller i grupper
a. Tegn et billede af dig og en (eller flere) af dine venner, hvor I leger
sammen.
b. Tegn et billede, der forestiller en (eller flere) af de magiske ånder i
filmen.
c. Lav en animationsfilm med emnet ’venskab’. Brug ”FILM-X Animation”
til at lave filmen: https://filmcentralen.dk/grundskolen/node/68648

