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100% ulv 
1. – 4. klasse 

 

 

 

Sprog: Dansk tale  

Censur: Frarådes børn under 7 år  

Originaltitel: 100% Wolf, Australien, Belgien, 2021 

Genrer: Animation  

Instruktører: Alexs Stadermann 

Samlede spilletid: 96 minutter 

Temaer: Identitet, familie, venskab  

Fag: Dansk, billedkunst 

 

 
Illustrationer fra filmen: Angel Films 

 

Undervisningsmateriale er udviklet af © Salaam Film & Dialog. Skribent Lisbeth Lyngse. 
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Velkommen til Salaam Film & Dialog  

Salaam Filmfestival i Cinemateket i København, Foto Nicolai Perjesi 

 

Med film fra alverdens lande og levende, personlige oplæg tilbyder Salaam et globalt udsyn og 

øget indsigt i verdens kulturer. 

Film er en magisk nøgle til kulturel bevidsthed og forståelse, især på grund af filmens evne til at 

skabe identifikation hos den enkelte. På baggrund af filmoplevelserne skaber vi personlige møder 

mellem eleverne og vores oplægsholdere, som udfordrer stereotyper og nuancerer holdninger til 

fællesmenneskelige og eksistentielle temaer. 

 

Vores aktiviteter med film og dialog kan bruges i alle fag og bidrager til arbejdet med den internati-

onale dimension i skolen. 

Den behandling af filmenes temaer, vi lægger op til, udspringer af en forståelse af, at alle kulturer 

er flerstemmige og nuancerede. Vi ser og oplever alle verden gennem kulturelle briller, som formes 

af vores omgivelser, opvækst, køn, seksualitet og etnicitet. Alt for ofte ser vi kun en anden kultur 

gennem vores egne kulturelle briller. I Salaam ønsker vi at støtte en proces, hvor vi sammen lærer 

at se ud over vores kulturelle brillers logik. 
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Om Salaams oplægsholdere 

 

 

I Salaam ser vi grundlæggende mangfoldighed som en mulighed, der kan styrke vores samfund. 

Ofte er det først, når nogen udefra stiller spørgsmål, at vi bliver klar over, hvordan og ikke mindst 

hvorfor vi gør, som vi gør. At stille gode spørgsmål kræver dog at vi ved, hvordan vi skal interagere 

med hinanden i et mangfoldigt samfund på en konstruktiv måde. Den udfordring tager vi op.  

Derfor taler vi på Salaam om ’et kulturelt dobbeltblik’. Vi har valgt at prioritere oplægsholdere, der 

har flere kulturer og sprog tæt inde på livet, da vi mener, at deres særlige blik på kulturelle fæno-

mener er berigende og lærerigt. 
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Brug undervisningsmaterialet før og efter filmoplevelsen 

 

Vores undervisningsmaterialer er tilrettelagt, så de kan bruges både før og efter film og dialogar-

rangementerne. Der er opgaver til begge dele, men det betyder ikke, at de opgaver, vi har valgt at 

lægge før filmen, kun kan bruges der. Det afgør læreren selv. 

Hvor der er behov for det, er der et afsnit om baggrunden for den handling der udspiller sig i filmen. 

Det er ofte, når filmen tager udgangspunkt i virkelige begivenheder eller udspiller sig på baggrund 

af historiske begivenheder.  

Der er et handlingsreferat, som kan støtte elevernes hukommelse, når de skal arbejde med opga-

verne. Det kan være en god ide først at give eleverne referatet efter de har set filmen, så det ikke 

ødelægger oplevelsen i biografen. 

 

Salaam og Verdensmålene 

Salaam samarbejder med NGO’er, foreninger og organisationer der tilbyder undervis-

ningsmaterialer til skolernes arbejde med FN’s Verdensmål. 

 

 

 

Filmen 100% ulv kan sammen med undervisningsmaterialet starte en samtale om ven-

skab, om inklusion, åbenhed overfor dem, der ikke er som os selv, en verden uden diskri-

mination. MÅL 10: MINDRE ULIGHED  
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Dansk fællesmål  
 

1. – 2. klasse: Fremstilling 
 

 

 

Eleven kan 

udtrykke sig i 

skrift, tale, lyd 

og billede i 

nære og vel-

kendte situa-

tioner 

 
Forberedelse Fremstilling 

1.  

Eleven kan for-

mulere undre-

spørgsmål 

 

Eleven har vi-

den om enkle 

ideudviklings-

metoder 

 

Eleven kan ud-

arbejde enkle 

tekster med bil-

leder og skrift 

 

Eleven har viden om 

sprogets opbygning i 

ord og sætninger og 

om sammenhæng 

mellem skrift og bil-

lede 

2.  

Eleven kan bruge 

enkle skabeloner 

til at strukturere 

sit stof 

 

Eleven har vi-

den om enkel 

disposition 

 

Eleven kan ud-

arbejde enkle 

tekster med titel, 

start, midte og 

slutning 

 

Eleven har viden om 

genretræk ved enkle 

fortællende og infor-

merende tekster 

 

Efter 4. klassetrin: Fortolkning 
 

 

 

Eleven kan 

forholde sig 

til velkendte 

temaer i eget 

og andres liv 

gennem un-

dersøgelse af 

litteratur og 

andre æsteti-

ske tekster. 

 
Oplevelse og indle-

velse 

Undersøgelse Vurdering 

1.  

Eleven kan 

udtrykke 

sig om  

tekstens 

univers. 

 

Eleven har 

viden om 

tomme plad-

ser og tek-

sters tid og 

rum. 

 

Eleven 

kan un-

dersøge 

virkemid-

ler. 

 

Eleven 

har viden 

om enkle 

metoder til 

at af-

dække vir-

kemidler 

i en tekst. 

 

Eleven 

kan sam-

menholde 

egen tolk-

ning 

med an-

dres tolk-

ning. 

 

Eleven har 

viden 

om fortolk-

ningsmulig-

heder. 

2.  

Eleven kan 

dramati-

sere litte-

ratur 

og andre 

æstetiske 

tekster 

gennem 

oplæsning 

og tegning. 

 

Eleven har 

viden 

om mundt-

lige, 

kropslige og 

billedlige 

udtryksfor-

mer. 

 

Eleven 

kan un-

dersøge 

personers 

motiver, 

konflikter 

og hand-

linger 

 

Eleven 

har viden 

om 

person-

karakteri-

stik. 

 

Eleven 

kan del-

tage 

i samtale 

om tek-

sters 

kvalitet. 

 

Eleven har 

viden 

om kvalitets-

kriterier. 
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Billedkunst fællesmål 
 

1. – 2. klasse: Billedfremstilling 

 

 

Billed-

fremstl-

ling 

 

Eleven 

kan ud-

trykke 

sig i 

plane, 

rumlige 

og digi-

tale bil-

leder 

 
Tegning og grafik Maleri og collage Skulptur og arkitektur 

1.  

Eleven 

kan tegne 

ud fra 

idéer og 

oplevelser 

 

Eleven har vi-

den om teg-

neredskabers 

udtryksmulig-

heder  

 

Eleven kan 

male ud fra 

idéer og ople-

velser 

 

Eleven har viden 

om primær- og 

sekundærfarver 

 

Eleven kan 

fremstille 

rumlige 

konstruktio-

ner 

 

Eleven har 

viden om 

sammenføj-

ningstek-

nikker 

2.  

Eleven 

kan ud-

trykke sig 

grafisk 

med våde 

og tørre 

farver 

  

 

Eleven har vi-

den om grafi-

ske tegne- og 

trykmetoder 

 

Eleven kan 

fremstille en 

collage med 

et tematisk 

udtryk 

 

Eleven har viden 

om materialers 

anvendelses- og 

udtryksmulighe-

der 

 

Eleven kan 

fremstille en 

skulptur 

 

Eleven har 

viden om 

skulpturtek-

nikker 

 

 

Efter 3. klasse: Billedanalyse 

 

 

 

Billed-

analyse 

 

Eleven 

kan 

samtale 

om 

egne og 

andres 

billeder  

Billedkomposition Billedfunktion Analyse 

 

Eleven kan 

samtale om 

billeders op-

bygning og 

indhold  

 

Eleven har vi-

den om bil-

ledopbygning 

og enkle fag-

ord og begre-

ber 

 

Eleven kan 

samtale om 

billeders 

funktion 

 

Eleven har vi-

den om billed-

medier og de-

res funktioner 

 

Eleven kan 

aflæse cen-

trale informa-

tioner i bille-

der 

 

Eleven har vi-

den om enkle 

visuelle og 

skriftlige no-

tatteknikker 
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Før filmen 

 

 

 
Samtale i klassen om venskaber 
 
Nogle af de grundlæggende temaer i filmen ’100% ulv’ er at acceptere sig selv og finde venner, 

hvor man ikke venter det. Formålet med denne øvelse er at tale sammen om disse temaer inden I 

skal ind og se filmen. Øvelsen er rettet mod fremstilling i billedkunst og dansk, og opgaven er at 

forberede og udarbejde en kort fremstilling – mundtlig eller skriftligt – med tilhørende illustration. 

Nogle gange finder man venner i situationer eller på steder, hvor man ikke havde ventet det. Det 

kan være, hvis man er på besøg hos sine bedsteforældre eller på ferie eller i helt andre situationer. 

Og nogle gange er det en ven, der ikke er ligesom en selv. 

Man kan være forskellig fra hinanden på mange måder. Nogen kommer fra byen andre fra landet, 

nogen kommer endda fra et helt andet land en Danmark. Det kan også være, at man interesserer 

sig for noget helt forskelligt. Nogen kan lide sport, mens andre hellere vil tegne eller læse i en bog. 

Men derfor kan man sagtens være venner alligevel. Det skal I nu have en samtale i klassen om. 

I kan overveje følgende spørgsmål: 

➢ Hvad vil det sige at være venner? 

➢ Har du haft en god ven, der har andre interesser end dig eller kommer fra et andet land end 

dig, eller på andre måder ikke er ligesom dig?  

➢ Hvis ja, var det hjemme, i skolen eller børnehaven? Og hvordan var din ven anderledes 

end dig selv? 

➢ Hvis du har en ven fra et andet land, hvad er så forskelligt fra dit hjem og din vens hjem? 

➢ Taler I om at I er forskellige, eller betyder det ikke noget? 

Når i sammen har fået indkredset, hvad det vil sige at være venner, skal eleverne lave en tegning 

af en af deres venner. Hvis de har en ven, der ikke er helt ligesom dem selv, må det gerne være 

den ven, de tegner. Derefter skal de vise deres tegning til klassen og fortælle en lille historie om 

deres ven. Det kan være noget om, hvordan de er forskellige eller en lille fortælling om noget de 

har gjort sammen. 
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Handlingsreferat 
 

 

Freddy Lupin er den unge arving til en varulveflok der har beskyttet deres lokale by i mange år. Da 

han forsøger at følge sin familie under deres natlige patrulje ved hjælp af en magisk månesten mi-

ster han stenen til den gale issælger og varulvejæger Foxwell Kryb, og hans far Lynhjerte bliver 

tilsyneladende dræbt, da han falder ned fra en klippe. Freddys onkel Hanefjed bliver den nye flok-

leder.  

Seks år senere skal Freddy opleve sin første ulveforvandling. Freddy får dog en ubehagelig og yd-

mygende overraskelse, da han under fuldmånen til sin første ’forulvning’ ikke forvandles til en var-

ulv, men derimod en knap så frygtindgydende puddelhund! Og varulve foragter hunde. 

Det ser ikke godt ud for Freddy, der nu må bevise overfor flokkens ældste, at han er en varulv i 

hjertet. Hvis ikke det lykkes ham inden næste måneopgang vil han blive smidt ud af flokken for al-

tid. Freddy beslutter sig for at forsøge at få månestenen tilbage fra Kryb.  

Mens Freddy søger i byen, bliver han venner med Betty, en herreløs hund, som fører ham til Kryb, 

hvor de begge bliver fanget af hundefangere og anbragt i Coldfax Hundegård. Efter at et flugtfor-

søg der går galt, bliver Freddy sendt i graven med 'Udyret', et ukendt monster, der angiveligt spiser 

hunde. Freddy finder ud af, at 'Udyret' faktisk er hans far. Lynhjerte blev fanget af hundefangerne, 

efter at han blev såret af faldet, og Hanefjed efterlod ham i hundegården med et sølvarmbånd for 

at holde ham fanget i sin ulvetilstand. Betty og de andre hunde flygter ind i ventilationsåbningerne 

og hjælper Freddy med at befri sin far.  

Freddy fører Lynhjerte og hundene hjem for at konfrontere Hanefjed, og lokke sin onkel til palæets 

tag. Freddy forvandler sig tilbage til en puddel i måneskinnet og accepterer sin form, og udstøder 

et højt brøl for at bekræfte sin status som alfaulv. 

Varulvene åbner palæet for alle hunde, og Hanefjed og hans børn bliver reduceret til hundeluftere, 

mens Coldfax er lukket. Lynhjerte er vendt tilbage til sin gamle rolle som flokleder, men forsikrer 

Freddy om, at han er stolt af ham og tror på, at han vil være en god leder, når den tid kommer.  
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Persongalleri 
 

 
Freddy 
 

 
Foxwell Kryb 
 

 
Betty 
 

 
Hanefjed 

 
Lynhjerte 
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Efter Filmen 
 

Dansk: Fremstilling og Kommunikation 

 

Genfortæl og digt videre på historierne med vægt på figurer og temaer 

 

Genfortælling        

 

I skal genfortælle filmen og hjælpe hinanden 

med at huske så mange forløb og detaljer 

som muligt. 

Brug handlingsreferatet på side 9. 

 

 

Sæt jer i en rundkreds 

Start f.eks. med sætningen: ”Jeg kunne bedst lide… fordi…”   

 En efter en skal eleverne nu fortælle en ting, de godt kunne lide i filmen og også forsøge at 

give udtryk for hvorfor.  

 Opfordr dem gerne til at trække hvad som helst ind: Farver, former, materialer, lyde, figurer 

eller en hændelse. Det skal bare komme, som det falder dem ind uden mål og retning. Alle 

skal fortælle kort om en observation.  

 Bagefter kan I arbejde med at skaffe lidt orden på forløbet. Hvad handler filmen om? Hvem 

er hovedpersonerne? Og hvordan hænger handlingen sammen i store træk?  

 

Send bolden videre og digt videre på historierne 

 

Sæt jer i en rundkreds med en bold  

Hvad sker der med figurerne, når filmene slutter? På skift skal I digte videre på en figurs historie, 

som skitseret nedenfor. Hvis man går i stå, kan de andre spørge figuren. 

➢ ’Jeg er Freddy, jeg vil gerne være en rigtig varulv, derfor…’  

’Jeg er Betty, jeg er rigtig glad for at bo i palæet, men jeg savner…’  

’Jeg er Hanefjed, jeg er led og ked af at lufte hunde, så…’ 

’Jeg er Foxwell, jeg er mest alene, så jeg… ’ 

’Jeg er Lynhjerte, jeg er rigtig glad for at se, at Freddy har fundet venner, så… ’ 

    

➢ Som lærer kan du starte med at have bolden: Hvilken figur vil du leve dig ind i? Og når du 

er den figur, hvad er så dine oplevelser? Hvad kunne du ønske dig? Hvad er du bange for?  

Hvad ønsker du gruppens hjælp til?  

 

➢ Kast bolden til en elev. Hjælp hende/ham med at leve sig ind i en figur og den glæde eller 

problematik, der følger med. Brug eventuelt lejligheden til at høre ind til noget i elevens liv 

eller i klassens liv, som det er værd at holde øje med.  
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➢ Eleven kaster nu bolden til en ny elev og således fortsætter I. Lad eventuelt kun tre elever 

komme til i en runde, før I holder pause eller laver noget andet. Det er vigtigt at alle får 

chancen på et tidspunkt.  

 

Dansk: Fortolkning 
 
I skal nu bruge aktantmodellen til at placere karaktererne i filmen, og tale mere om deres rolle i fil-

men. Aktantmodellen er på illustrationen herunder. Tegn aktantmodellen på tavlen og skriv filmens 

karakterer ind i den. Brug persongalleriet på side 10, men tag gerne flere af filmens karakterer 

med. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvem er hovedpersonen eller hovedfiguren (subjektet i modellen)? Hvad vil han (Objektet i figu-

ren)? Hvem er hans venner/hjælpere? Hvem er hans fjender? Hvad er problemet? Hvorfor er det 

opstået? Hvordan bliver problemet løst? 

Tal sammen om det i klassen og prøv at give en lille karakteristik af den person I skriver ind i mo-

dellen.  

Når I har skrevet alle de karakterer ind I kan huske, skal eleverne vælge en af karaktererne og 

tegne en tegning af vedkommende. Udover portrættet af karakteren skal tegningen også indeholde 

en ting/rekvisit fra filmen, som er karakteristisk for vedkommende. 

Hæng tegningerne op i klassen og tal sammen om, hvorfor den ting/rekvisit tegneren har valgt si-

ger noget om karakteren. 
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Avanceret, individuel skriftlig opgave 
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Skriv en fristil eller indtal en fortælling som podcast. 

 

Skriv en stil eller indtal en historie (evt. som podcast), hvor du tager udgangspunkt i et af billederne 

herover.  

Det behøver ikke være en genfortælling af den episode i filmen, som billederne illustrerer. Du kan 

vælge at bruge din fantasi og digte en historie selv. Du skal vælge fortællervinkel og synsvinkel.  

Du kan fortælle en historie om en far og mor, der taler om deres barn – eller om noget helt andet. 

Eller måske er de på vej til fest? Er du faren eller moren? Eller er du én, der fortæller historien? Er 

de enige eller uenige? Er de glade eller kede af det? Du vælger selv. 

Du kan også fortælle om hundene, eller om manden der truer en rødhåret hun med en ædelsten 

på en pind – eller måske vil han give stenen til hunden?  

 

Skriv historien lige så glad / trist / kærlig / vred / vild / stille / eftertænksom, som du kunne tænke 

dig. Giv den gas – og lad fantasien få frit løb!  
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Billedkunst: Billedfremstilling og Billedanalyse 

 

Samtale i klassen om oplevelsen 

 

Tal med eleverne om hvordan ’100% ulv’ er produceret og hvad det betyder for den sam-

lede oplevelse af filmen: 

 Er tegningerne realistiske (ligner virkelige dyr), stiliserede (en simpel tegning) eller 

karikerede (er der lavet sjov med dem)?  

 Hvilken betydning har det for historien? 

 Hvordan er baggrundene – det der et bag figurerne i filmen? 

 Hvordan bruges farverne? 

 Hvordan bruges musikken? 

 

Lav selv en animationsfilm   

 

Med afsæt i ovenstående, skal I nu tale om, hvordan I ville lave filmen ’100% ulv’, hvis I 

skulle lave den som stopmotion film, og I skal prøve at lave en lille del af filmen som stop-

motion. Hos Clio kan I se, hvad stopmotion er, og hvordan man selv kan lave en stopmo-

tion film:  

https://portals.clio.me/dk/teknologiforstaaelse/interaktive-forloeb/fns-klimamaal-i-stopmo-

tion/stopmotion/ 

I skal først bestemme jer for hvilken lille del af filmens handling I vil bruge. Og derefter skal 

I overveje hvilke materialer vil bruge til mennesker, dyr, huse, himlen? Hvordan skulle de 

bevæge sig til musikken? Hvad kunne I bruge til at lave landskabet? Hvordan ville I lave 

en hund?  

I kan også bruge Det Danske Filminstituts app til at lave jeres egen film. I finder den her: 

https://filmcentralen.dk/grundskolen/undervisning/film-x-animation#.YqsQxHZBxPY 

 

Fremstilling af skulptur 

Lav en skulptur af ler eller andet egnet materiale, som forestiller en af figurerne fra filmen. 

Efterfølgende skal eleverne i grupper af tre eller fire tale om følgende: 

 Hvorfor valgte du denne figur? 

 Hvad vil du gerne udtrykke med din figur? 

 Hvordan adskiller skulpturen sig fra den originale i filmen (og fra de andre i grup-

pen)? 

 

https://portals.clio.me/dk/teknologiforstaaelse/interaktive-forloeb/fns-klimamaal-i-stopmotion/stopmotion/
https://portals.clio.me/dk/teknologiforstaaelse/interaktive-forloeb/fns-klimamaal-i-stopmotion/stopmotion/
https://filmcentralen.dk/grundskolen/undervisning/film-x-animation#.YqsQxHZBxPY

