Fine familier og varme venner
0. – 2. klasse

Sprog: Ingen tale
Censur: Ej fastsat af Medierådet
Originaltitler: Kiki la plume og Attention au loup, Frankrig, 2020/The Fox and the Bird, Schweiz,
2019/Luce and the Rock, Belgien, 2022/Ian, Argentina, 2018
Genrer: Animation
Instruktører: Julie Rembauville og Nicolas Bianco-Levrin/Frédéric og Samuel Guillaume/Britt
Raes/Abel Goldfarb
Samlede spilletid: 42 minutter
Temaer: Familie, venner, identitet
Fag: Dansk, billedkunst
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 internationale 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 fænomener 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 dialogarrangementerne. 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 opgaverne. 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 undervisningsmaterialer til skolernes arbejde med FN’s Verdensmål.

Filmpakken Fine familier og varme venner kan sammen med undervisningsmaterialet
starte en samtale om venskab, om inklusion, åbenhed overfor dem vi ikke kender, en verden uden diskrimination. MÅL 10: MINDRE ULIGHED
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Dansk fællesmål
1. – 2. klasse: Fremstilling

Forberedelse
Fremstilling

Eleven 1.
Eleven kan formukan udlere undrespørgstrykke sig i
mål
skrift, tale,
lyd og billede i
2.
Eleven kan bruge
nære og
enkle skabeloner
velkendte
til at strukturere sit
situationer
stof

Eleven har viden om enkle
ideudviklingsmetoder

Eleven kan
udarbejde
enkle tekster
med billeder
og skrift

Eleven har viden om sprogets opbygning i ord og
sætninger og om sammenhæng mellem skrift og billede

Eleven har viden om enkel
disposition

Eleven kan
udarbejde
enkle tekster
med titel,
start, midte
og slutning

Eleven har viden om genretræk ved enkle fortællende og informerende tekster

Respons
Fremstilling

Eleven 1.
Eleven kan
Eleven
kan udsamtale
om
har
viden
trykke sig i
budskabet i om proskrift, tale,
en produkdukters
lyd og biltion
budskab
lede i
nære og
velkendte 2.
Eleven kan
Eleven
situationer
bruge skabeloner i
respons

Fremstilling

har viden
om tekststruktur

Korrektur

Eleven
kan stave
lette ord

Præsentation og evaluering

Eleven har
viden om
bogstav-lydforbindelser

Eleven kan
præsentere
sit produkt i
nære sammenhænge

Eleven har viden om enkle
præsentationsformer

Eleven
Eleven har
kan stave
viden om
til alminde- lydrette og
lige ord
ikke-lydrette
ords stavemåder

Eleven kan
evaluere
enkle fremstillingsprocesser

Eleven har viden om enkle
vurderingskriterier
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Billedkunst fællesmål
1. – 2. klasse: Billedfremstilling
Tegning og grafik
Billedfremstlling

Eleven
kan udtrykke
sig i
plane,
rumlige
og digitale billeder

Maleri og collage

Skulptur og arkitektur

1.
Eleven
Eleven har vi- Eleven kan
Eleven har viden
kan tegne den om tegmale ud fra
om primær- og
ud fra
neredskabers idéer og ople- sekundærfarver
idéer og udtryksmuligvelser
oplevelser
heder

Eleven kan Eleven har
fremstille
viden om
rumlige
sammenføjkonstruktioningstekner
nikker

2.
Eleven
Eleven har vikan udden om grafitrykke sig ske tegne- og
grafisk
trykmetoder
med våde
og tørre
farver

Eleven kan
fremstille en
collage med
et tematisk
udtryk

Eleven har viden Eleven kan Eleven har
om materialers fremstille en viden om
anvendelses- og
skulptur
skulpturtekudtryksmulighenikker
der

1. - 3. klasse: Billedanalyse
Billedkomposition

Billedanalyse

Eleven
kan
samtale
om
egne og
andres
billeder

Billedfunktion

Analyse

1.

2.

Eleven kan Eleven har visamtale om
den om bilbilleders op- ledopbygning
bygning og og enkle fagindhold
ord og begreber

Eleven kan
samtale om
billeders
funktion

Eleven har viden om billedmedier og deres funktioner

Eleven kan Eleven har viaflæse cen- den om enkle
trale informavisuelle og
tioner i billeskriftlige noder
tatteknikker
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Før filmen: Billedanalyse
Formålet med denne opgave er, at eleverne kan tale sammen om billeder og lærer at se,
at animationsfilm kan fremstilles på mange forskellige måder.
Animationsfilm bliver skabt med meget forskellige værktøjer. I denne filmpakke, kommer I
til at opleve nogen af disse teknikker: Klassisk tegnede figurer, computer-udviklede figurer,
2D og 3D figurer eller fx animation mixet med dokumentariske film eller stillbilleder.

Teknik: Klassisk 3D animation mixet med fotografiske
stillbilleder

Teknik: Klassisk 2D tegnefilm

Teknik: Computer 3D animation

Teknik: Computer 3D animation

Teknik: Klassisk 3D animation
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Animationsteknikker

Ovenstående billeder fra henholdsvis ’Luce og stenen’ og Ræven og fuglen’ finder du i
større udgave på side 18 og 19. Sæt disse op på en projektor eller print dem, så alle elever kan se begge billeder samtidig.

Samtale i klassen om teknikker
Tal med eleverne om følgende:





Hvilke teknikker er der brugt?
Hvordan er billederne bygget op?
Hvilke farver er der benyttet og hvorfor?
Hvilken indflydelse har valget af teknik og opbygning for billedets udtryk?
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Handlingsreferater
Fjeren Kiki
Den lille gule fugl Kiki sidder i sit bur på
en altan og keder sig. Hun vil ud til de
andre fugle, og da hendes ejer glemmer
at lukke lågen til buret lykkes det. Verden udenfor er farlig, men heldigvis reddes Kiki af en stor sort krage, der tager
hende med op i sin rede. Kiki er ikke
vant til at spise den mærkelige mad kragen giver hende. Kragen får også lært
Kiki at flyve, og til sidst er hun en rigtig gul
fugl med en sort mor.

Pas på Ulven
Rødhætte er på vej hen til bedstemor
med mad, da hun ser en efterlysning af
ulven. Men henne i bedstemors hus er
der ikke kun én ulv, men mange. Så Rødhætte hopper op i sengen til dem, og de
ser film sammen.

Ræven og fuglen
Ræven er ude for at finde mad, og den
forsøger at stjæle en fisk fra nogle sære
væsner, som løber efter den. Da den
gemmer sig, finder den et fint blåt æg.
Ræven prøver at spise ægget, men der
er en lille blå fugl inde i det. Han kan ikke
få sig til at spise fugleungen, men heller
ikke gå fra den, og på den måde bliver
ræven far til en fugleunge. Ræven passer godt på den lille fugl, som efterhånden vokser
sig stor. En dag prøver de at stjæle fisk fra de sære væsner. De opdager dem, og løber efter ræven, som bliver reddet af fuglen, der er blevet så stor, at den kan bære ham mens
den flyver. Det er blevet efterår, og fuglen må flyve sydpå med de andre fugle.
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Ian
Ian sidder i sin kørestol udenfor hegnet
omkring legepladsen og drømmer om
at lege med børnene inde på legepladsen. Men det er svært, for han har
nogle lammelser, så han ikke kan gå.
Han er ked af det, og hans mor prøver
at trøste ham. Mor kører ham hjem i
kørestolen, men næste dag ser han
igen længselsfuldt ind på legepladsen,
og drømmer om at være med. Drømmen ender altid med, at de andre griner ad ham, fordi
han ikke kan bevæge sig på samme måde som dem. En dag bremser han kørestolen og
vil ikke med hjem. De andre børn ser og forstår hans kamp for at være med. Symbolsk
brydes hegnet mellem Ian og de andre børn ned, og han er med i legen.

Luce og stenen
Luce bor i en lille landsby sammen
med sin mor. Hun har en lygte, som
hun bruger, når hun er bange for mørket. En dag ligger der en stor sten inde
i landsbyen, og ingen kan komme ud
af dørene i husene. Den er for stor til,
at de kan få den væk, og pludselig bevæger den sig og bliver til et stort
uhyre. Den knuser husene, og alle er
kede af det. Om natten vågner Luce og prøver at få uhyret til at forsvinde, men den vil
ikke. Hun opdager, at den er glad for lygten. Sammen overvinder de mange farer og har
sjove oplevelser. De bliver venner og genopbygger landsbyen.
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Dansk: Fremstilling og Kommunikation
Genfortæl og digt videre på historierne med vægt på figurer og temaer
Genfortælling
I skal genfortælle filmene (eller den ene
udvalgte arbejdsfilm, som I måtte have)
og hjælpe hinanden med at huske så
mange forløb og detaljer som muligt.
Brug handlingsreferaterne på side 10 –
11.

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 en af filmene 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(e)
om? Hvem er hovedpersonerne? Og hvordan hænger handlingen/handlingerne
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 Luce, jeg er bange for mørket, derfor…’
’Jeg er Ian, og jeg vil gerne lege med den andre børn, men…’
’Jeg er Kikj, jeg keder mig i mit bur og vil ud i verden, derfor…’
’Jeg er Ræven, jeg er mest alene, men en dag så jeg… ’
’Jeg er Rødhætte, der skal hen til bedstemor, og på vejen… ’
➢ 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?
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➢ 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.
➢ 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.

Udvidelse – kropssprog
Med afsæt i jeres samtale i rundkredsen kan I nu udvide med at tale om figurernes følelser
og på skift rejse jer op og vise, hvordan man ser ud (kropssproget), når man har den følelse.
➢ Hvordan ser det ud, når man/du er bange, forskrækket, glad, overrasket, gode venner, ked af det, fordi man er udenfor?

Udvidelse – skriv ord og noter
Tegn hver en figur fra en af fimene og skriv ord til tegningen.
➢ Ord der kendetegner figuren som f.eks.: Luce i ’Luce og stenen’ er bange for mørket. Kiki keder sig. Ulvene har skarpe tænder og ser farlig ud. Ian er ked af det osv.
Skriv så meget, I kan.
Byt nu tegning og noter med en anden i klassen.
➢ Læs din makkers ord og noter højt for hinanden.
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➢ Tal med hinanden om det, I har skrevet.
➢ Hjælp hinanden med at få lidt flere ord på.
➢ Hjælp hinanden med at rette stavefejl, hvis I kan finde nogen.
Nu mødes alle i klassen og samler op med hinanden.
➢ Hvilke figurer har I samlet set valgt at tegne og skrive om? Hvilke figurer ser ud til at
have optaget jer mest?
➢ Hvilke gode ord har I fundet? Og hvordan staver man til de ord?

Samtale i klassen om venskab, fællesskab og tryghed
Tal med klassen om rimelige forhold med udgangspunkt i en eller flere af filmene:
Ræven og fuglen og – hvad betyder venner og tryghed i livet?
Ræven og fuglen lever i skoven, hvor andre dyr nogle gange er efter dem. Kiki har levet
hele sit liv i et bur, og har brug for kragen for at få mad og tryghed.
 Hvad betyder det at de to forskellige dyr kan hjælpe hinanden i en situation, hvor de

ellers ville være meget alene?
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 Findes der regler der skal sikre at børn lever et godt liv med gode mennesker og vil-

kår omkring sig?
 Har nogen af eleverne haft en ven, der er helt anderledes end dem selv?
Ian – inklusion og fællesskab
Ian vil gerne lege med børnene på legepladsen, men han har nogen udfordringer, fordi
han sidder i kørestol. Det lykkes til sidst, men det var svært for Ian under vejs, fordi de andre børn ikke fik øje på ham og hans udfordringer.
 Vi har allesammen brug for fællesskaber. Og nogle gange kommer man et sted






hen, hvor man er ny og ikke har fællesskaber. Fx hvis man er ny i klassen. Hvad vil
det sige at tage godt mod en ny i klassen? Eller i landet?
Hvorfor vil vi ikke altid bare have de nye med? Hvad er vi måske bange for?
Hvordan føles det mon at ville være med et sted, og så ikke få lov? Hvad kan man
selv gøre? Hvad ville man ønske at de andre gjorde?
Er nogen af eleverne venner med en, der har et bevægeles-handicap?
Er deres forældre?

Luce – der er brug for os alle
Vi bidrager alle til samfundet og vi kan alle være med til at finde gode løsninger på problemer.
 Hvordan er samarbejdet i Luces landsby?
 Kan eleverne finde nogle gode løsninger på problemet med stenen? Hvorfor vil ste-

nen være i landsbyen? Hvordan kan eleverne tænke sig at få stenen med ind i fællesskabet?
 Kan stenen bidrage med noget til fællesskabet, som de andre ikke kan?
Pas på ulven – fordomme
I ’Pas på ulven’ var der vist ingen, der havde forestillet sig, at Rødhætte ville blive ven med
ulvene, men det gør hun.
 Hvad ved de om ordet fordomme? Tal om ordet og fortæl hvordan man kan lære

nogen at kende, som man ellers slet ikke troede at man kunne snakke med.
 Tal med eleverne om tidspunkter, hvor de har troet noget om nogen, som viste sig
at være helt anderledes. Hvor de blev bange eller overvældede og de fik hjælp af
nogen
 Hvornår har de måske oplevet at de fik hjælp af en, som de ikke havde regnet med
at få hjælp af?
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Billedkunst: Billedfremstilling og Billedanalyse

Samtale i klassen om oplevelsen
Tal med eleverne om følgende i relation til de forskellige former filmene benytter sig af, ud
fra den samlede oplevelse, det giver:
 Hvilken betydning har det for filmoplevelsen?
 Hvilken betydning har det for historien?
 Var der en film, I foretrak frem for andre, fordi den var lavet på en bestemt måde?

Med afsæt i ovenstående, skal I nu tale om, hvordan I ville lave filmen ’Ræven og fuglen’,
hvis I skulle lave den som stop-motion film. Hvilke materialer ville I bruge til dyrene, træerne, vandet? Hvordan skulle de bevæge sig til musikken? Hvad kunne I bruge til at lave
landskabet? Hvordan ville I lave en fisk?

Udvidelse – sammenlign film
I kan også gå videre og se her hos Perlefilm, hvordan I kan lave jeres egen stop-motion
film på iPad. Til inspiration kan I se stop-motion filmen Mariehønen Evigglad på YouTube
(3 min. 30 sek.), som er produceret af Perlefilm.
Denne film er lavet af Perlefilm i samarbejde med Salaam Film & Dialog
og Copenhagen Kids. Tal med eleverne om forskelle på brugen af materialer, farver, figurer osv. i Mariehønen Evigglad i forhold til de film, som
eleverne har oplevet i filmpakken.
Hvilken betydning har disse forskelle?
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Fremstilling af skulptur
Lav en skulptur af ler eller andet egnet materiale, som forestiller en af figurerne fra filmene.
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)?
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