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Hopper og jagten på mørkets hamster 
1. – 4. klasse 

 

 

 

Sprog: Dansk tale  

Censur: Frarådes børn under 7 år  

Originaltitler: Chickenhare and the hamster of darkness, Belgien, Frankrig, 2022 

Genrer: Animation  

Instruktører: Ben Stassen og Benjamin Mousquet 

Samlede spilletid: 91 minutter 

Temaer: Identitet, drømme, splittelse mellem to kulturer  

Fag: Dansk, billedkunst 

 

 

 
Illustrationer fra filmen: Scanbox 

 

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 Hopper og jagten på mørkets Hamster kan sammen med undervisningsmateria-

let 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 
 

 

Frem-

stilling 

 

Eleven 

kan ud-

trykke sig i 

skrift, tale, 

lyd og bil-

lede i 

nære og 

velkendte 

situationer 

 
Forberedelse Fremstilling 

1.  

Eleven kan formu-

lere undrespørgs-

mål 

 

Eleven har vi-

den om enkle 

ideudviklings-

metoder 

 

Eleven kan 

udarbejde 

enkle tekster 

med billeder 

og skrift 

 

Eleven har viden om spro-

gets opbygning i ord og 

sætninger og om sammen-

hæng 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 

udarbejde 

enkle tekster 

med titel, 

start, midte 

og slutning 

 

Eleven har viden om gen-

retræk ved enkle fortæl-

lende og informerende tek-

ster 

 

 

 

Frem-

stilling 

 

 

Eleven 

kan ud-

trykke sig i 

skrift, tale, 

lyd og bil-

lede i 

nære og 

velkendte 

situationer 

 
Respons Korrektur Præsentation og eva-

luering 

1.  

Eleven kan 

samtale om 

budskabet i 

en produk-

tion 

 

Eleven 

har viden 

om pro-

dukters 

budskab 

 

Eleven 

kan stave 

lette ord 

 

Eleven har 

viden om 

bogstav-lyd-

forbindelser 

 

Eleven kan 

præsentere 

sit produkt i 

nære sam-

menhænge 

 

Eleven har vi-

den om enkle 

præsentations-

former 

2.  

Eleven kan 

bruge ska-

beloner i 

respons 

 

Eleven 

har viden 

om tekst-

struktur 

 

Eleven 

kan stave 

til alminde-

lige ord 

 

Eleven har 

viden om 

lydrette og 

ikke-lydrette 

ords stave-

måder 

 

Eleven kan 

evaluere 

enkle frem-

stillingspro-

cesser 

 

Eleven har vi-

den om enkle 

vurderingskrite-

rier 
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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 

 

 

1. - 3. klasse: Billedanalyse 
 

 

 

 

Billed-

analyse 

 

Eleven 

kan 

samtale 

om 

egne og 

andres 

billeder  

 
Billedkomposition Billedfunktion Analyse 

1.  

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 
2. 
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Før filmen 

  

Samtale i om at acceptere sig selv 
  

 

 

 

 

 

 

Der er en talemåde, der siger, at man skal el-

ske sig selv, før man kan elske andre. Det be-

tyder ikke at man skal være egoistisk (kun 

tænke på sig selv) eller være selvglad. Det be-

tyder, at for at man kan holde af andre menne-

sker og finde sin plads i verden, er man nødt til 

at acceptere og holde af den person man er – 

at man kan lide sig selv som den man er. At 

man ikke hele tiden ønsker at være en anden.  

 

I den film, I skal ind og se har Hopper svært 

ved at acceptere sig selv og finde sin plads i 

verden, fordi han er halvt hare og halvt kylling 

og bliver drillet med det. Han vil ikke høre på 

sin far, som siger, at han elsker Hopper, som 

han er, og at det skal Hopper også gøre. 

 

I skal nu tale sammen i klassen om, hvad det vil sige at acceptere sig selv, som den man er. Det 

kaldes også at have selvværd. 

I kan overveje følgende spørgsmål: 

➢ Hvis en person har gode egenskaber, har det så noget med et godt udseende at gøre? El-

ler er det noget andet, der er vigtigt? 

➢ Kender i nogen gode egenskaber? 

➢ Tal sammen om nogle gode egenskaber hos de andre i klassen.  

➢ Tal sammen om nogle gode egenskaber hos jer selv. 

➢ Hvad vil det sige at være egoistisk? 

➢ Hvad vil det sige at have selvværd og acceptere sig selv som den man er? 

Når I sammen har fået indkredset, hvad det vil sige at acceptere sig selv, som den man er, skal I 

hver især lave en tegning af en egenskab, I godt kan lide ved jer selv. Det kan være, at I kan lide at 

hjælpe andre, at I er gode til matematik eller sport, til at tegne eller noget helt andet. Derefter skal I 

vise jeres tegning til klassen og fortælle, hvorfor I har valgt at tegne netop den egenskab.   
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Handling 
 

 

For tyve år siden var de to eventyrere, harebrødrene Peter og Harald på en jagt efter Mørkets 

Hamster, som skal være et meget fint trofæ. De fandt den ikke. I stedet fandt de en baby, der var 

delvis kylling og delvis hare. Peter adopterede barnet og kaldte ham Hopper. Peter, som udover at 

være eventyrer er kongen over riget, drager ud på nye eventyr og kommer hjem og fortæller om 

dem. Hopper elsker at høre de historier og vil også være eventyrer.  

Men foreløbig bliver han bare drillet fordi han er halvt kylling og halvt hare. Hans far elsker ham 

som han er, men Hopper klæder sig ud med hat og harefødder, så han skjuler alle sine kyllinge-

træk. Men den dag han skal bestå prøven, så han kan blive medlem af det kongelige eventyrersel-

skab, tynger hans hareforklædning ham ned, så han ikke består. Og hans plageånder driller ham 

endnu mere. 

Hopper læser alt hvad han kan om Mørkets Hamster, som er den største skat en eventyrer kan 

finde. Harald er i fængsel, fordi han har prøvet at tage magten fra kong Peter, og Hopper besøger 

ham for at finde ud af alt om Mørkets Hamster. Det lykkes Harald at flygte ved hjælp af en af Hop-

pers fjer, og han tager afsted for at finde Mørkets Hamster, så han selv kan blive konge.  

Hopper finder ud af, hvor Harald er på vej hen, så han tager sin tjener, skildpadden Abel, med og 

følger efter. De sejler til en by, hvor de skal finde en guide, der kan hjælpe dem gennem junglen, 

men de bliver fanget af en af Haralds medsammensvorne. Hopper og Abel bliver reddet af stinkdy-

ret Meg, som de aftaler at følges med. 

Harald holder øje med gruppen og forsøger at hindre dem i at nå frem. Imens finder Meg ud af at 

Hopper er halvt kylling og halvt hare. Hun synes det sejt, men Hopper hader det. De bliver fanget i 

en bambusskov af Øflinger, der vil ofre dem til deres gud. Hopper mener, det er hans udseende, 

der er skyld i det hele, men Meg prøver forgæves at få ham til at forstå, at det der gør ham speciel 

er en styrke.  

Det lykkes dem at stikke af og finde bjerget, der indeholder Mørkets Hamster. Harald opdager, at 

de er på vej op ad bjerget, og da han prøver at hindre dem i at nå frem, falder han ned, og de tror 

han er død. Inde i bjerget består de tre prøver for at finde Mørkets Hamster, som viser sig at være 

et scepter.  Men Harald kommer og tager sceptret fra dem.  

Harald tager tilbage for at bruge sceptrets kraft til at tage magten fra Kong Peter. Inde i bjerget red-

der Hopper sine venner Meg og Abel, fordi han langt om længe accepterer at han er en harekylling 

og kan flyve. Da de når kongeriget, har Harald taget magten. Men Hopper ødelægger sceptret ved 

at bestå alle de prøver han ikke kunne klare, da han skulle være medlem af eventyrernes selskab, 

og han vinder en kamp mod Harald, fordi han kan flyve. 
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Peter bliver glad fordi Hopper har fundet sig selv, og Meg, Abel og Hopper kan tage ud på nye 

eventyr. 

 

Personer 
 

 
Hopper 
 

 
Abel 
 

 
Meg 
 

 
Peter 

 
Harald 
 

 
Øfling 
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Efter Filmen 
 

Dansk: Fremstilling og Kommunikation 

 

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

     

 

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 Hopper, jeg vil gerne være en rigtig hare, fordi…’  

’Jeg er Abel, jeg vil helst være hjemme, hvor der er fredelig og roligt, fordi…’  

’Jeg er Meg, jeg elsker at tage på eventyr, derfor… ’ 

’Jeg er Peter, jeg elsker min søn og er ked at han bliver drillet, så… ’ 

’Jeg er Harald, jeg vil være konge i stedet for Peter, så jeg… ’ 

    

➢ 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 
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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.  

 

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, 

siger noget om karakteren. 
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Avanceret, individuel skriftlig opgave 
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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 tre venner, der gik ind i en hule og fandt en masse gamle tegninger 

på hulens vægge - eller om noget helt andet. Eller måske er de ude for at lede efter en hund, der 

er blevet væk? Er du en af personerne på billedet, når du fortæller? Eller er du én, der ikke selv er 

med i historien, men fortæller den? Er de enige eller uenige? Er de glade eller kede af det? Du 

vælger selv. 

Du kan også fortælle om en vinter, hvor du var ude og kælke, eller om nogen, der bliver omringet 

af grise - eller måske er de venner med grisene?  

 

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 
 

 

Tal med eleverne om hvordan ’Hopper og jagten 

på Mørkets Hamster’ er produceret og hvad det 

betyder for den samlede 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 er 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 ’Hopper og jagten på 

Mørkets Hamster’, hvis I skulle lave den som stopmotion film, og I skal prøve at lave en 

lille del af filmen som stopmotion. Hos Clio kan I se, hvad stopmotion er, og hvordan man 

selv kan lave en stopmotion 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, I vil bruge til dyr, huse, træer, himlen og alt muligt andet? 

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

Hvordan ville I lave en øfling?  

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

