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Månens vogter 
2. – 6. klasse 
 

 

Kolofon 

Sprog: Dansk tale  

Censur: Tilladt for alle med frarådes børn under 7 år 

Originaltitel: Mune, Le gardien de al Lune, Frankrig 2014  

Genre: Animation 

Instruktion: Alexandre Heboyan  

Spilletid: 86 minutter  

Niveau: 2. – 6. klasse 

Fag: Dansk, Kristendomskundskab, Billedkunst, 

Temaer: Oprindelsesmyter og apokalyptiske fortællinger 

 

 

Undervisningsmaterialet er udviklet af © Salaam Film & Dialog. Skribent: Solveig Thorborg   
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Velkommen til Salaam Film & Dialog 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Salaam Film & Dialogs landsdækkende 
filmfestival og skoleaktiviteter kon-
centrerer sig om to vigtige fokusområ-
der, som vi ønsker at gøre det nemt at 
arbejde med i skolernes undervisning. 

 

 
 

 

Interkulturel kompetence 

Film er en magisk nøgle til kulturel nysgerrighed, bevidsthed og forståelse. Især på grund af me-

diets formidable evne til at skabe identifikation hos den enkelte. For slet ikke at tale om alle de 

muligheder, som filmens æstetik og musik byder på. På baggrund af filmoplevelserne skaber vi 

personlige møder, som udfordrer stereotyper og nuancerer forestillinger og holdninger til fælles-

menneskelige eksistenstemaer. 

Den internationale dimension i undervisningen 

Med film fra alverdens lande og levende, personlige oplæg tilbyder Salaam øget indsigt i verdens 

kulturer til fordel for et åbent og globalt udsyn. Vores aktiviteter med film og dialog kan bruges i 

alle fag og bidrager til arbejdet med den internationale dimension i skolen, som også bør om-

fatte udviklingslande. 

Folkeskolens formål 

§ 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber 

og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst 

til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem 

forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menne-

skets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling. 

Materialet kan bruges forberedende til filmoplevelsen. Når klassen har set filmen og deltaget i 

efterfølgende dialog med Salaams oplægsholder, er her opgaver og stof til det videre i klassen: 

Særligt til læreren: 

1. En kort beskrivelse af filmen, temaer, persongalleri samt baggrundsviden. 

2. Vejledning til de konkrete elevopgaver, som hovedsageligt er udformet som kopisider. 

Særligt til eleverne: 

3. Opgaver og øvelser med forskellige faglige udgangspunkter – udformet som kopisider, med vi-

dens-og færdighedsmål for fagene. 

Foto: Nicolaj Perjesi 
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Salaam og Verdensmålene 
 

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

aler til skolerne arbejde med FNs Verdensmål.  

 

 

 

Hvert år i august er en uge afsat til et særligt fokus på Verdensmålene i skoler verden over, hvor 

lærere og elever samles om lokale og globale indsatser for målene. Men der arbejdes i øvrigt 

året rundt på målenes indfrielse og Salaam opfordrer til en øget bevidsthed skoleåret igennem. 

For én ting er at blive enige om så store målsætninger. Noget andet er at gøre dem til virkelighed. 

Første skridt på vejen er, at verdens befolkning kender til målene.  

Filmen Månens vogter og foreliggende undervisningsmateriale kan skabe opmærksomhed om 

Verdensmål # 16. 

”Verdensmålene består af i alt 17 mål – og hele 169 delmål – som handler om 

at løse mange af klodens største problemer inden 2030. Vi skal gøre en ende 

på ekstrem fattigdom og sult på globalt plan, mindske ulighed, og bekæmpe 

klimaforandringer. Vi skal alle – kort sagt – kunne leve et godt liv nu og samti-

dig give verden videre i ordentlig stand til vores børn. FN har således sat fæl-

les kurs mod en bæredygtig fremtid for alle på planeten Jorden – en langt 

større udfordring end at lande på månen.”  

Verdens Bedste Nyheder, verdensbedstenyheder/verdensmaal.dk  
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Temaer/Fagrelevans  
  

Temaer 
 

Filmen er oplagt at behandle i både Dansk, Billedkunst og Kristendomskundskab, og kan bruges 

som afsæt til at snakke om eventyr og myter i forskellige kulturer. Undervisningsmaterialet kom-

mer ind på følgende temaer af filmen: 

➢ At genfortælle en historie 

➢ Mytologiske figurer og fantasifigurer 

➢ Oprindelsesmyter og apokalypse 

➢ Tegnefilmens teknikker 

 

Fælles Mål 
 

1. – 6. klasse: Dansk: Oplevelse og indlevelse  

1. – 6. klasse: Kristendomskunstskab: Livsfilosofi  

1. – 5. klasse: Billedkunst: Billedkommunikation 

 

Verdensmål  
 

Verdensmål #16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner.    

Vi skal støtte fredelige og inkluderende samfund. Give alle adgang til retssikkerhed og opbygge 

effektive, ansvarlige og inddragende institutioner på alle niveauer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billedkreditering  
Billedkreditering for alle filmbilleder i undervisningsmaterialet: Sweet Chili Entertainment  
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Handlingsreferat 
 

Med Månens vogter lander vi i en fortryllende og smuk verden fyldt af sjove fantasivæsener. Der 

er lidt fra dyreriget, lidt fra mennesker og noget fra mineralriget. De er fantastiske væsner med 

farver og behåring i alle afskygninger. Nogle er nattens væsner og andre er dagens. De forstår 

måske ikke helt hinanden men de lever fint sammen i en verdensorden, hvor solen trækkes rundt 

på himlen af et kolossalt elefantagtigt væsen af sten og månen trækkes af en enorm, stanketbe-

net hybridkamelgiraf. 

 

For at de umådelige dyr kan trække solen og månen rundt i døgnets orden skal de passes af hver 

deres vogter. De gamle vogtere, Xolal og Phospho, står for at trække sig tilbage og i kulissen 

venter hver deres lærling på at overtage opgaven. Det går dog ikke som ventet. For mens solen 

umiddelbart overrækkes til den arrogante kriger Sohone, går det helt anderledes med månen. 

Lærlingen Leeyon har regnet med at overtage rollen men en særlig tradition må følges: Den der 

skal overtage opgaven skal være det mest uskyldige væsen på planeten. Og det lille fåreagtige 

væsen, der har næse for den slags, skal finde den rette. Hans instinkt insisterer på den unge, in-

tetanende faun Mune. Den forsmåede Leeyon bliver arrig og lader sig nu nemt lokke af den 

magtsyge hersker af underverdenen, Necross, til at stjæle solen. 

 

Vokspigen Glim er en menneskelignende figur. Hun, der er lavet af voks og ikke kan tåle direkte 

solbelysning, har en masse ballade med sin far. Hun vil ud og han vil have at hun bliver hjemme i 
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skygge. Men Glim vil følge med i dagens store ceremoni. Hun er som mange af de andre piger 

vildt betaget af Sohone, og hun håber at han vil få øje på netop hende til den store ceremoni, 

når han indsættes som solens vogter. 

 

Den sejrrige Sohone triumferer og forsømmer hurtigt sit nye job, da han vil drille den forvirrede 

og forsvarsløse Mune. I Sohones fravær slipper Necross afsted med at sjæle solen. Det bliver 

mørkt. Og Mune slider med at få månen til at fungere. Månen følger nemlig en liflig musik spillet 

på en sær harpe af små pelsede væsner. Mune kan ikke finde ud af spille det instrument og må-

nen bliver gradvist løst af sine bånd til det kamellignende væsen, som trækker den.  

Apokalypsen er forestående.  

 

Det bliver Munes opgave at genoprette balancen mellem dag og nat, og Glim og Sohone slutter 

sig til ham på en farefuld rejse for at bringe månen og solen tilbage på himlen. De skal igennem 

en blå lagune, som Glim ikke kan svømme igennem uden at stivne. Mune hjælper hende igennem 

som en stivnet statue, som kan optøs hel, når bare den ikke knækker undervejs. Glimsfysiske 

svagheder opvejes af at hun er velstuderet og ved en masse om opmålinger og astrologi, og hun 

kan hjælpe på ekspeditionen på den måde. Lagunen eller Det blå hul fører dem til underverde-

nen. Efter en kamp med en kæmpeblæksprutte møder de Phospos. Han fortæller dem hvordan 

Necross forsøgte at sjæle solen, dengang han var solens vogter. Han bliver godt sur, da Glim 

kender den anden side af historien og fortæller at Phospho blev bange og gemte sig, så Necross 

næsten lykkedes med sin plan. Så Phospho er en del af problemet.  
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I Munes fravær fra Månetemplet forsøger Leeyon at tager over. Men i hans varetægt skrumper 

månen og begynder at blive til støv. Templets kamel-giraf bliver vanvittigt og løber rundt og en-

der i underverdenen. Mune opdager at han har evner til at berolige det vildløbende tempeldyr. 

Leeyon erkender sit nederlag og Mune rejser til drømmens verden for at skære en ny måne ud, 

sådan som den allerførste måne skåret ud i tidernes begyndelse. Men her mødes Mune og Glim af 

mareridt. Igen kan Mune bruge sine evner der kan stoppe mareridtene. Mune og Glim opdager at 

de er forelskede i hinanden men må koncentrere sig om deres arbejde med at udskære månen 

og få den installeret på himlen. 

Da månen er kommet på plads drager Mune og Glim tilbage til underverdenen blot for at finde 

Sohone fanget af Necross’ slanger. Denne gang ofrer Phospos sig for verdensbalancen og går i dø-

den for at redde Sohone. Sohone går i kamp med Necross mens Glim må tale sig ud af problemet 

med Necross’ to hjælpere.  

 

Den ene er nem for han vil hellere tale om havearbejdet med Glim end at gå imod hende. Men 

da Glim puster til solen for at genoplive den smelter hun i varmen og dør. Det ved Mune ikke, da 

han er travlt optaget af at bekæmpe Necross. Hans evner giver ham mulighed for at sende 

Necross til drømmenes verden, og her opdager Mune at det er en særlig lille bleg slange der har 

korrumperet Necross. Da slangen bliver dræbt bliver Necross en ordentlig fyr. Sohone vækker 

Mune for at vise ham at netop han har besejret Necross. De to vogtere begiver sig til hvert deres 

tempeldyr for at få orden på dagens og nattens gang. Mune sørger over tabet af Glim og laver en 

skulptur af hende. Hvad han ikke ved er at hun vækkes til live netop dér, hvor solens og månens 

stråler mødes ved morgengry. Glim vågner fra døden og de to kysser hinanden før de går i gang 

med arbejdet med at få månen til at rejse rundt med døgnet.  
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Persongalleri 
 

 Mune 
  
Mune er en lille uskyldsren og naiv faun som uden at ville det bliver udvalgt til at være månens 
vogter. Han må vokse med opgaven for der er meget han aldrig har skullet tænke over før eller 
gøre tidligere. Han viser sig at have brugbare kompetencer, som han ikke kendte. Han bliver for-
elsket i Glim. 
 

 

 Glim   

Glim er en pige lavet af voks. Hun kan ikke tåle direkte sollys og er derfor vant til at holde sig 
inden døre med sine studier om dagen. Men nu er hun en stor pige og hun vil ud og opleve ver-
den.   

 

 Sohone  

Sohone får titlen som solens vogter som han har regnet med, da han har været lærling hos den 

tidligere vogter af solen, Xolal. Han soler sig i pigernes beundring. Han er en muskuløs, arrogant 

og kriger.  

 

Necross er en tidligere solvogter, der forsøgte at beholde solen for sig selv. Som straf sendte 

Xolal ham til underverdenen. Han lever og ånder for at stjæle solen. 

 

Leeyon er lærling til månens vogter Phospho og regner med at overtage titlen som månens vog-

ter. Men da han ikke bliver udvalgt lader han sig overtale af Necross til at sjæle solen.  

 

Xolal og Phospho er de to vogtere, der er blevet gamle og som nu trækker sig tilbage. Phosphos  

fejhed var årsag til at solen næsten blev tabt til underverdenens hersker Necross. Nu går han i 

døden for at genoprette verdensordenen. 
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Dansk 

 

Dansk: Oplevelse og indlevelse  
 

1.-2. klasse:  

Eleverne skal lære om poetisk sprogbrug og billedsprog, og de skal lære, at tekster har struktur. 

Undervisningen skal fokusere på arbejdet med poetisk sprog gennem rim og remser, sange, for-

tællinger, eventyr, billedbøger m.v. I undervisningen skal eleverne møde en mangfoldighed af 

forskellige teksttyper, så deres nysgerrighed over for sprog, billeder og lyde vækkes. 

 
3. – 4. klasse:  

Eleverne skal lære at danne sig forestillinger om tekstens univers. 

Undervisningen skal tage udgangspunkt i elevernes umiddelbare oplevelse af hele eller dele af 

teksten. I tale, skrift eller billede skal de udtrykke, hvad den handler om, hvor og hvornår den 

foregår, og hvilke stemninger der er på færde. Dramatisering, oplæsning og tegning kan under-

støtte elevernes forståelse og oplevelse. 

 

5. – 6. klasse:  

Eleverne skal lære at læse indhold og budskab ind i tekster, som ikke direkte står på linjerne el-

ler vises i filmen/billedet (læse med fordobling). 

Undervisningen skal fokusere på det, der står ”mellem linjerne”. Når eleverne læser eller ser en 

tekst, skal de samtale om deres forståelse af, hvad teksten siger både på, mellem og bag lin-

jerne. Eleverne skal arbejde medskabende med teksterne og udtrykke de stemninger, de ople-

ver, fx ved at gengive dem med kroppen, med billeder, i ord, skulpturer og musikstykker. 

 

Resume af historien med vægt på temaerne i filmen 

 
I skal genfortælle filmen og hjælpe hinanden med at huske så mange forløb og detaljer som mu-

ligt.  

Sæt jer i en rundkreds 

Start f.eks. med sætningen: ”Vi er på en fantasiplanet – der er mange sjove væsener”.  

En efter en skal eleverne nu fortælle en ting, som de har bemærket i filmen. 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.  

I kan støtte jer til handlingsreferatet på side 6 – 9.  

 



11 
 

Fri fantasi og leg med figurer 

 

 
 

Samtale i klassen 

Start med at høre hvilket væsen den enkelte elev syntes bedst om i filmen. Lad eleverne be-

grunde deres valg med så mange detaljer som muligt.  

 

Send bolden videre  

Sæt jer i en rundkreds med en bold.  

I skal på skift fortælle om hvilket væsen, I bedst kunne lide i filmen og beskrive det væsen. Den 

der har bolden har taletid.  

Som lærer kan du starte med at have bolden: Hvilket væsen syntes du bedst om? Og hvad skal 

dit eget væsen være? Hvordan skal det se ud – hvilke elementer er det lavet af (dyreriget, mine-

ralriget, ting eller mennesker?) og hvilken farve, lyd, størrelse har det? Hvad skal det kunne? 

Hvor skal de bo? 

Kast bolden til en elev. Nu er det hendes/hans tur til at beskrive den figur, som hun/han bedst 

kunne lide. Og hvorfor det er den bedste figur.   

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 chan-

cen på et tidspunkt.  

Udvidelse – jeres egne dyr 

Med afsæt i de sjove væsener i filmen, arbejder eleverne med fri fantasi. De skal tale om hvor-

dan vil de gerne selv have at et fantasivæsen skal se ud. Og hvad den skal kunne? Hvordan skal 

den have det? Hvordan skal den bo? Få så mange beskrivende ord på som muligt.  

I kan fortætte arbejdet i Billedkunst eller Madkundskab, hvor I kan male, modellere eller bage 

hver jeres figur. I kan lave en hel planet med jeres egne figurer til sidst. 
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Kristendomskundskab 

 
1.– 3. klasse: Livsfilosofi: Eleven kan udtrykke sig om den religiøse dimension ud fra grundlæg-

gende tilværelsesspørgsmål og etiske principper  

Færdighedsmål: Vidensmål: 
Eleven kan udtrykke sig om grundlæg-
gende tilværelsesspørgsmål i forhold til 
den religiøse dimension 

Eleven har viden om grundlæggende 
tilværelsesspørgsmål, som de kommer 
til udtryk i religioner og livsopfattelser 

 

4. - 6. klasse: Livsfilosofi & Trosvalg og tilværelsestydning: Eleven kan udtrykke sig nuanceret 

om den religiøse dimensions indhold og betydning ud fra grundlæggende tilværelsesspørgsmål og 

etiske principper. 

Færdighedsmål: Vidensmål: 
Eleven kan i skrift og tale udtrykke sig 
nuanceret om grundlæggende tilværel-
sesspørgsmål i relation til den religiøse 
dimensions betydning 

Eleven har viden om religioners og 
livsopfattelsers betydning for grund-
læggende tilværelsesspørgsmål 

 

Færdighedsmål: Vidensmål: 
Eleven kan udtrykke sig om betydningen 
af trosvalg for menneskers handlinger 
og tydning af tilværelsen 

Eleven har viden om forudsætninger 
for trosvalg og tydning af tilværelsen 

 

Oprindelsesmyter og apokalypse 

 

Oprindelsesmyter – fortæller om, hvordan dele af verden blev til.  

”Historien begynder med myten – og myten handler om begyndelsen, om den-

gang alting var anderledes, eller dengang alting begyndte. Ethvert folk har sin 

oprindelsesmyte.” (Gyldendal, Den store danske) 

 

Samtale i klassen 

 

Tal med eleverne om hvad der er på spil i Månens vogter, og hvordan det er typisk for menne-

skers historier at stille de store spørgsmål i livet:  

• Det gode og det onde 

• Lyset og mørket 

• Kampen om magten vs. samarbejdets ånd/demokratiet 

• Verdens begyndelse og verdens undergang/apokalypse 
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Gå på opdagelse i oprindelsesmyter 

Inddel eleverne i grupper.  

 

Lad hver gruppe gå på opdagelse i en oprindelsesmyte.  

Hver gruppe forbereder en præsentation for klassen af deres valgte oprindelsesmyte med de 

centrale handlingsforløb, figurer og navne der hører til. De kan arbejde med billedplancher, tea-

teroptrin, modellervoksfigurer, PowerPoint præsentationer.   

 

Forslag til oprindelsesmyter, som Månens vogters myte ligger særligt tæt op ad  

fordi dyrkelsen af solen og månen er centrale:  

• Den egyptiske oprindelsesmyte 

• Mayaindianernes oprindelsesmyte  

• Nordisk mytologi og soldyrkelse  

• Grønlandsk fortælling om solen og månen 

 

Grønlandsk fortælling om  

”Solen og månen 

En vigtig oprindelsesmyte blandt inuit-folket handler om, hvorfor solen og må-

nen styrer døgnets rytme samt årstidernes skiften. Historien lyder, at Månen 

blev forelsket i sin søster, Solen. Derfor sneg han sig ind i hendes seng om nat-

ten og lå med hende. Solen vidste imidlertid ikke, hvem hendes elsker var, og 

en nat smurte hun sod i hans ansigt. Dagen efter opdagede hun til sin gru, at 

den hemmelige gæst var hendes bror, og hun blev så rasende og skamfuld, at 

hun skar sit ene bryst af og smed det for sin brors fødder.  
 

Derpå satte hun ild til en tot lampemos, som i Grønland er mos, der bruges til 

væger, og hun cirklede rundt og steg i en spiralbevægelse op mod himlen. Må-

nen, der var desperat forelsket i sin søster, greb straks en tot mos for at følge 

efter Solen. Men månen fik dårligt ild i mosset, og derfor er Månens lys sva-

gere og koldere end solens varme og store lys. Månen jagter stadig sin søster 

over himlen, og derfor har døgnet sin rytme og årstiderne deres skiften.”  
Uddrag fra artikel i Kristeligt Dagblad, 3. februar 2014 ”De ti vigtigste ting at 

vide om inuit-religion” AF THILDE THORDAHL ANDERSEN  

  

https://www.religion.dk/bruger/635
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Billedkunst 
 

1. – 2. klasse: Eleven kan samtale om egne og andres billeder 

• Eleven kan samtale om billeders opbygning og indhold 

• Eleven har viden om billedopbygning og enkle fagord og begreber 

 

Billedkomposition, fase 1: 

Færdighedsmål: Vidensmål: 
Eleven kan samtale om billeders opbyg-
ning og indhold 

Eleven har viden om billedopbygning 
og enkle fagord og begreber 

 
 

3. -5. klasse: Eleven kan vurdere billeders anvendelse inden for forskellige kultur- og fagom-

råder 

 

Analyse, fase 1 

Færdighedsmål: Vidensmål: 
Eleven kan analysere multimodale pro-
duktioner fremstilling 

Eleven har viden om multimodale 
teksters formål og struktur og grafi-
ske og layoutmæssige elementer 

 
 

Filmens form 

 

 

Månens vogter skifter mellem to forskellige teknikker: 3D animation som det ses på billedet fra 

filmen ovenfor og så 2D animation, hvor tegningerne er ’flade’. Det ses i scenerne under vandet.  

Samtale i klassen: 

Tal med eleverne om hvordan det kan være at man har valgt at lave den forskel? Hvad synes de 

at det har af betydning for filmoplevelsen? Hvad har det af betydning for historien? 

Sammenlign film: 

Se tegnefilmen Bedstemor Græshoppe på nettet: http://www.emu.dk/modul/abuela-grillo-film 

Tal med eleverne om forskellen på sådan en lille, billig produktion og den langt større produk-

tion, som Månens vogter er. Men tal også om hvordan 3D og 2D er anvendt i filmene. 

http://www.emu.dk/modul/abuela-grillo-film

