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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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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 undervisningsmateria-

ler til skolernes arbejde med FN’s Verdensmål. 

 

 

 

Filmen Moosa Lane 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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Fagrelevans 
 

Dansk 
 
Fremstilling 

Eleven kan udarbejde opinions- og ekspres-
sive tekster. 

Eleven har viden om argumenterende og re-
flekterende fremstillingsformer. 

Eleven kan fremstille sammenhængende tek-
ster i forskellige genrer og stilarter. 

Eleven har viden om varierede udtryksformer 
målrettet forskellige målgrupper. 

 

Vurdering (Dokumentarform) 

Eleven kan vurdere teksters form.  Eleven har viden om vurderingskriterier vedrø-
rende form 

 

 

Samfundsfag 
 
Kultur (Opgaver til før filmen) 
 

Eleven kan diskutere kulturs betydning for indi-
vider og grupper. 
 

Eleven har viden om kultur og kulturbegreber 
 

 

 

Social differentiering (Grænser) 

Eleven kan analysere sociale forskelle med be-
greber om social differentiering. 

Eleven har viden om social differentiering. 

Eleven kan beskrive sociale uligheder i Dan-
mark og i verden med begreber og data. 

Eleven har viden om beskrivelse og måling af 
social lighed og ulighed. 
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Opgaver før filmen  
 

Arrangeret ægteskab 
 

Formålet med opgaverne er at I får talt om, hvad kultur betyder for det enkelte menneske og for 

grupper af mennesker. I skal arbejde med dem inden I ser filmen og før I læser Baggrund: En 

Samtale med Anita Marthal Hopland. 

I dokumentarfilmen ‘Moosa Lane’ møder vi bl.a. Anitas kusine Saima, som skal giftes væk i et ar-

rangeret ægteskab. For os i Danmark kan arrangeret ægteskab virke meget fremmed, men i Paki-

stan er det meget almindeligt.  

a. I første øvelse skal I i fællesskab i klassen lave en brainstorm på tavlen over ordene ‘arran-

geret ægteskab’. Hvad associerer du med begrebet ‘arrangeret ægteskab’? Hvilke forestil-

linger og tanker kommer op i dit hoved, når du hører ordet? Der er ikke noget rigtig eller for-

kert svar. Det skal bare være de første billeder og tanker, der dukker op. 

 

b. Når I er færdig med den fælles brainstorm, skal I gå sammen i grupper af fire personer. I 

skal nu i grupperne diskutere hvad I tænker der har betydning for udfaldet af jeres brain-

storm. Hvilken betydning tror I f.eks. venner, familier, medier og det land I er vokset op i, 

har for jeres første associationer med begrebet arrangeret ægteskab. 

 Læs nu Baggrund: En samtale med Anita Marthal Hopland 

A) Efter alle har læst teksten skal I igen kigge på jeres brainstorm. Snak i klassen om føl-

gende: 

a. Giver teksten nogle nuancer af jeres forståelse af arrangeret ægteskab i forhold til, 

hvad der står i jeres brainstorm på tavlen 

b. Hvilke? 

 

Arrangerede ægteskaber i ’Gift ved første blik’ 

Arrangeret ægteskab ses faktisk også i Danmark i f.eks. den store hitserie ’Gift ved første blik’, 

hvor fire par bliver matchet af en række eksperter og først møder deres udkårne på selve bryllups-

dagen. 

a. Lav endnu en fælles brainstorm, hvor I diskuterer forskellen mellem ’Gift ved første blik’ 

og den type arrangerede ægteskaber som praktiseres i Anitas pakistanske familie. 

b. Når I er færdige med den fælles brainstorm kan efterfølgende diskutere, hvorfor arran-

gerede ægteskaber i familier med en anden baggrund end dansk kan føre til vold-

somme diskussioner og vrede, mens et arrangeret ægteskab som dem i ’Gift ved første 

blik’ anses for at være underholdning. 
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Baggrund: En samtale med Instruktøren Anita Mathal Hopland 
 

Det er mandag formiddag og den før-

ste varme solskinsdag i lange tider. 

Jeg sidder på en bænk lige ved siden 

af Trianglen og venter. Her skal jeg 

mødes med Anita Mathal Hopland, in-

struktøren til dokumentarfilmen 

Moosa Lane. Vi skal sammen tale om 

hendes dokumentarfilm og jeg glæder 

mig til at høre hendes motivation og 

tanker om filmen.  

Mens jeg venter, kigger jeg på min 

notesblok. Den er fyldt med spørgs-

mål til Anita og tanker om filmen. Det 

hele står lidt hen over hinanden og 

rundt omkring på blokken og det frem-

står derfor en smule ustruktureret. En-

kelte ord fremgår flere gange: ’flere 

kulturer’, ’dobbeltblik’, ’grænser’ og 

”arrangeret ægteskab”.  

De ord repræsenterer emner, som har 

gjort særligt indtryk på mig, da jeg så filmen og som jeg meget gerne vil høre Anitas tanker om-

kring. Da jeg igen kigger op fra min notesblok, ser jeg Anita stå og vente på grønt lys på den anden 

side af vejen. Jeg rejser mig derfor op for at gå hende i møde. Vi hilser på hinanden og går sam-

men i retning af søerne, mens vi smalltalker. Da vi ankommer til søerne, sætter vi os på en bænk 

og vores samtale begynder for alvor.  

Vi kommer vidt omkring. Anita fortæller mig, hvordan hun i 2005 lige havde købt et kamera og der-

for fandt det nærliggende at filme sine rejser til Moosa Lane, den gade i den pakistanske hoved-

stad Karachi, hvor hendes familie bor. Men dengang vidste hun ikke, at nogle af de klip senere ville 

blive en del af en dokumentarfilm. Hun fortæller, hvordan hun, da hun var i starten af 20’erne, 

havde behov for at forstå, hvem hun var ud over sine forældres barn. Hun begyndte derfor at rejse 

på længere rejser til Moosa Lane for at opleve den pakistanske kultur på egen krop og ikke kun 

igennem sin far.  

Privilegier og Ma 

Hun beskriver, Hvordan hun gennem sine rejser til Moosa Lane bliver mere og mere bevidst om 

sine egne privilegier i Danmark, sammenlignet med sin pakistanske familie. Om uretfærdigheden i, 

at hendes pakistanske familie ikke kunne rejse til Danmark og undslippe bandekrigen i Moosa 

Lane. Hvor svært det har været at acceptere, at hun uden udfordringer kunne rejse til Moosa Lane, 

mens hendes pakistanske grandfætter Zayn gentagende gange har fået afslag på sit visum til Dan-

mark. Derudover fortæller hun, hvordan skabelsen af dokumentaren var med til at give hende et 

sprog for det, at være barn af flere kulturer. Vores samtale er, som min notesblok, ustruktureret og 

stikker i mange retninger, men dog har den alligevel en rød tråd, der binder det hele sammen: Det 

at være barn af flere kulturer og det dobbeltblik det giver en som menneske.  
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Anita fortæller om Ma, et begreb hun faldt over, mens hun var i gang med at lave filmen. Hun for-

tæller, hvordan man kan bruge Ma, som en måde at beskrive det at være et barn af flere forskel-

lige kulturer. Om Ma siger hun: ’da jeg faldt over det, blev det brugt i forbindelse med arkitektur. 

Hvis du forestiller dig du har to bygninger ved siden af hinanden, så hvis du bruger Ma arkitekto-

nisk, kigger du ikke kun på bygningerne, men du anerkender faktisk også mellemrummet mellem 

bygninger. Så det mellemrum mellem bygningerne er lige så vigtigt som bygningerne. Og det var 

derfor jeg tænkte, at det var fint at bruge i forhold til det med at være menneske af to forskellige 

verdener.’  

’Så når man er barn af flere forskellige verdener, så er man jo både det ene og det andet, men 

man er også noget tredje’, siger hun. 

Anita understreger i vores samtale, at det er vigtigt at man som barn af flere kulturer ikke skal føle 

sig tvunget til at vælge side, hvilket bl.a. er grunden til at hun netop introducerer Ma i sin film. Hun 

siger: ’… og det synes jeg er vigtigt som barn, når man vokser op i flere forskellige virkeligheder, at 

man ikke bliver tvunget til at vælge side, fordi det går faktisk imod vores natur at vælge side. Jeg 

kan ikke sige, jeg er mest det ene, eller mest det andet. Jeg er faktisk en blanding af alle mulige 

forskellige ting. Så jeg ser mig selv som en del af Ma begrebet.’  

Third Culture Kid 

Udover Ma begrebet præsenterer Anita mig også for et andet begreb: Third Culture Kid (TCK). Et 

begreb hun også i høj grad identificerer sig med. Third Culture Kid refererer til mennesker, som er 

opvokset i en anden kultur eller et andet land, end det land eller den kultur deres forældre er født 

og opvokset i.  

Som Third Culture kid opvokser og bevæger man sig dermed mellem flere forskellige kulturer fra 

en ung alder. Man får kendskab til både ens forældres kultur, samtidig med at man får kendskab til 

kulturen i det land man er bosat i. Anita fortæller, hvordan hun som TCK fik adgang til sin fars kul-

tur og ophav, som også er og blev en del af hendes baggrund: ’Moosa Lane for mig var det sted 

jeg via min baggrund som TCK havde adgang til på grund af min far. Så det jeg havde muligheden 
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for at opdage af min egen baggrund var Moosa Lane. Her fik jeg på nært hold et indblik i f.eks. den 

globale ulighed og livet i en af verdens største byer, i en kultur som ellers er langt væk.’   

Anita beskriver for mig, hvordan det har været helt vildt berigende for hende at vokse op med flere 

forskellige kulturer, som Third Culture Kid. Hun fortæller, hvordan hun udover at have lært flere for-

skellige kulturer at kende, også har lært, at der ikke findes én normalitet, men mange forskellige. 

Hun er blevet opdraget til at være åben og stille mange spørgsmål. Jeg er derfor nysgerrig på 

hvilke tanker hun har haft i forhold til, at hendes kusine Saima bliver gift væk i et arrangeret ægte-

skab. 

Saimas arrangerede ægteskab 

Anita fortæller: ’Jamen altså jeg tror det man lærer, når man kommer fra forskellige verdener, det 

er, at der er ikke nogen normalitet. Der er ikke noget, der er givet på forhånd. Der er ikke én sand-

hed. Der er bare forskellige måder at gøre ting på. Og det har jeg heldigvis lært af begge min for-

ældre (...) Jeg har lært, at i stedet for at fordømme mennesker og ting, de gør fra starten af, så skal 

jeg prøve at forstå, hvad der foregår. 

Jeg gik ret åbent ind til alt der foregik, selvom det selvfølgelig var specielt for mig, som på det tids-

punkt var i 20’erne at se, at Saima lige pludselig skulle giftes med en mand, som hun aldrig havde 

mødt før. Det var jeg selvfølgelig meget optaget af. 

Har hun det godt? Og 

hvordan har hendes mor, 

som også er gift i et arran-

geret ægteskab, det med 

min fætter? Hvad betyder 

arrangeret ægteskab?  

Fordi jeg kunne se på de 

ældre generationer i Paki-

stan, at det ikke nødven-

digvis var dårligt. Jeg 

mødte selvfølgelig nogle, 

hvor det ikke var gået 

godt, men jeg mødte også 

nogle, hvor det var gået 

fint. Jeg stillede en masse 

spørgsmål til noget, som 

basalt handlede om den 

grundlæggende normalitet.’ 

Normer, rigtig og forkert 

’Hvis man som udgangspunktet ser arrangerede ægteskaber, som noget der er forkert, kunne jeg i 

Pakistan se, at det var ikke kun forkert. Jeg tænkte efterfølgende, hvad handler det så om? Jeg var 

ret åben på trods af det tog mig tid at acceptere, at hun selvfølgelig skulle giftes. Men jeg kunne 

ikke gå ind og hive min normalitet ned over hovedet på Saima, som er vokset op i et helt andet 

land og en helt anden kultur.  

Jeg lærte derigennem en masse nuancer at kende i forhold til arrangeret ægteskab og jeg fandt ud 

af, at i sidste ende, så handler det om, hvem man bliver gift med, og det kan man jo aldrig helgar-

dere sig imod uanset om det er et arrangeret ægteskab eller ej. En anden nuance, som også er 
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vigtig, er at lave en skelnen mellem er et arrangeret ægteskab og tvangsægteskaber. Der er også 

en stor forskel. Når man lærer en ny kultur at kende, finder man hele tiden ud af at ens udgangs-

punkt kan blive meget mere nuanceret. Man opdager hele tiden nye ting og nye aspekter af det 

man kigger på og det man er i og det man lærer.’ 

Jeg spørger hvor skelnen er mellem tvangsægteskab og arrangeret ægteskab? 

Til det svarer hun: ’Helt enkelt fungerer det sådan at arrangerede ægteskaber er arrangerede og 

ikke tvang. Arrangerede ægteskaber fungerer en anelse forskelligt fra familie til familie (ligesom alt 

andet i vores verden), men som udgangspunkt starter det med, at den ene familie tager kontakt og 

derfra finder de sammen med deres søn eller datter ud af om alle implicerede (både datter, søn, 

forældre og deres familier) accepterer den kommende forlovelse.  

Hvis alle er enige om, at det vil komme til at fungere, bliver de forlovet. I denne periode inden det 

kommende bryllup er der også mulighed for at bryde forlovelsen hvis noget sker undervejs. Der er 

som udgangspunkt ikke tradition for, at den kommende brud og brudgom møder hinanden inden. 

Der er selvfølgelig også historier hvor forlovelser bliver brudt og par bliver skilt og gift på ny. Og 

også eksempler på arrangerede ægteskaber der går galt - ligesom alle andre ægteskaber i verden.  

Alle har deres egen historie. Men som udgangspunkt indebærer arrangerede ægteskaber at alle 

involverede har et valg og kan sige nej - det modsatte er gældende for tvangsægteskaber.’ 

Efter et par timers samtale, hvor Anita har fortalt om filmen og sine tanker og jeg har lyttet, reflekte-

ret og også fortalt om mine tanker, er vores møde ved at lakke mod enden. Anita skal videre og jeg 

skal hjem og i gang med at transskribere hele vores samtale. Vi siger farvel og jeg cykler hjem fyldt 

med en masse refleksioner og en knaldrød pande, efter at have siddet med hovedet mod solen 

uden solcreme. 
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Handlingsreferat af Moosa Lane 
 

 
 

Anita er opvokset i Sydhavnen sammen med sine søskende, sin pakistanske far og norske mor. I 

dokumentaren Moosa Lane følger vi over 15 år Anitas rejser fra Danmark til Moosa Lane i Paki-

stan, hvor hun besøger sin familie. Igennem fragmenterede klip kommer vi tæt på Anitas pakistan-

ske familie, særligt Anitas to kusiner Saima og Alishba og grandfætteren Zayn. Vi får et indblik i, 

hvordan hverdagen i Moosa Lane er meget anderledes fra livet i København og får fortalt, hvordan 

der er en bro mellem de to verdener. 

Saima er den første i huset i Moosa Lane, der starter på universitetet. Vi møder hende første gang 

inden hun er blevet gift og følger hende derefter i forberedelserne op til brylluppet og til selve bryl-

luppet. Saima får efterfølgende et barn. Hun og Anita er jævnaldrende, men har alligevel vidt for-

skellige liv. På grund af den store geografiske afstand mellem Anita og Saima går der tid før Anita 

hører, at Saima har det godt i ægteskabet med sin mand.  

Ud over Saima, kommer vi også helt tæt på kusinen Alishba, som vi møder for første gang som 

helt lille. Vi følger hendes barndom og opvækst som, udover ture til stranden og leg, også er påvir-

ket af en blodig bandekonflikt med skud i gaderne, knuste vinduer og skudhuller i dørene, som i 

perioder gør gaderne til et utrygt sted at befinde sig.  

Fætteren Zayn har siden han var lille drømt om at kunne besøge Danmark. Som 23-årig lykkes det 

ham endelig efter en hård og lang kamp at få visum til at besøge Anita og hendes familie i Køben-

havn. Hans drøm er gået i opfyldelse. Efter hans hjemrejse til Moosa Lane begynder han at opleve 

en stigende smerte og går derfor til lægen, hvor han bliver diagnosticeret med en tumor i maven. 

Sygdommen tager hurtig til, og Zayn fejrer sin 24-års fødselsdag på hospitalet og dør kort tid efter - 

en stor sorg for hele familien. Anita føler sig pludselig meget langt væk fra Moosa Lane. 

Vi oplever flere gange, hvordan Anita bliver påvirket af den store geografiske afstand der er til fa-

milien i Moosa Lane, men hvordan hun trods den føler sig tæt forbundet til dem gennem sine rejser 

derned. 
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Persongalleri   
 

 

Anita  
 

Saima 

 

 

Alishba 

 

 

Zayn  
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Opgaver til efter filmen 
 

 
 

Opgave samfundsfag: Grænser og social differentiering 
 

I dokumentaren får Zayn gentagende gange afslag på sin visumansøgning til Danmark, mens 

Anita uproblematisk kan rejse frem og tilbage fra Danmark til Pakistan. Det bliver dermed tydeligt, 

at vi som mennesker ikke har de samme muligheder og at statsborgerskabet har en afgørende be-

tydning for, hvor let man kan rejse mellem landegrænser. The Henley Passport Index er en hjem-

meside, der sammenligner alle nationers pas i forhold til, hvor mange lande man er sikret indrejse 

til.  

Gå ind på hjemmesiden https://www.henleyglobal.com/passport-index/compare og sammenlign det 

danske pas med det pakistanske. Hvor mange lande har man adgang til med et dansk pas versus 

et pakistansk pas? Tal derefter sammen i klassen om følgende: 

➢ Med udgangspunkt i filmen på hvilken måde oplever I, at det påvirker Zayn og Anita at have 

så forskellige muligheder for at rejse på baggrund af deres pas? 

➢ På hvilken måde kan det påvirke relationen mellem Anita og Zayn, at de ikke har samme 

muligheder? 

➢ Hvad tror I det kan gøre ved relationer mellem forskellige nationaliteter, at der er forskel på 

hvor let det er at rejse mellem lande?  

➢ Hvorfor tror I der er så stor forskel på pas og de muligheder, de giver for at rejse? 

Gå igen ind på hjemmesiden: https://www.henleyglobal.com/passport-index/compare  og vælg nu 

selv forskellige landes pas og sammenlign dem. Efter I selv har prøvet forskellige kombinationer et 

par gange, prøv så at sammenligne landes pas på tværs af verdensdele og områder, f.eks. et eu-

ropæisk lands pas, med et afrikansk lands pas, med et mellemøstligt lands pas og et asiatisk lands 

pas.  

➢ Er der tydelig forskel på, hvor mange lande man kan rejse til, på baggrund af hvilket kontinent 

landet ligger i?  

➢ Hvis ja, hvad tror i det skyldes? 

https://www.henleyglobal.com/passport-index/compare
https://www.henleyglobal.com/passport-index/compare
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Opgave dansk: Filmanmeldelse af Moosa Lane 
 

Denne opgave drejer sig om at skrive en anmeldelse af filmen.  

Formålet er, at I skal skrive en tekst, der indeholder jeres egne holdninger og vurderinger og at I 

viser, at I kan vurdere en film i forhold til dens genre og æstetik. Moosa Lane er en dokumentar-

film. Det betyder, at det er virkelige begivenheder om virkelige mennesker, der bliver beskrevet i 

filmen. I jeres filmanmeldelse skal I derfor inkludere et afsnit, hvor i vurderer filmen ud fra doku-

mentargenren. I kan tage udgangspunkt i dokumentarfilmens fem grundformer, som I kan læse 

mere om her:   https://filmcentralen.dk/files/dokumentarfilmens_fem_grundformer.pdf 

I vælger selv hvilken målgruppe og hvilket medie, I vil skrive anmeldelsen til. Men det er vigtigt, at I 

gør jer nogle overvejelser om begge dele, inden I går i gang. 

Samtale to og to 

I kan hjælpe hinanden med at lave de overvejelser, der skal til, i en samtale to og to. Bagefter skal 

I løse opgaven individuelt. I kan altid vende tilbage til jeres samtalepartner og tale om problemer i 

opgaveløsningen.  

Tal om følgende og hjælp hinanden med at vælge den bedste form for hver især: 

Er anmeldelsen til jeres egen aldersgruppe eller til den brede offentlighed? 

Er den til en avis som f.eks. BT eller Politiken, er den til et netmedie, eller skal anmeldelsen læses 

op i radioen? 

Alle disse elementer er med til at afgøre, hvordan anmeldelsen skal skrives og hvilket sprog du 

bruger. 

Hvordan er tonen og hvor dybt går anmeldelsen? Er den let i tonen? Eller alvorlig? Er den kort eller 

detaljerig? 

https://filmcentralen.dk/files/dokumentarfilmens_fem_grundformer.pdf
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Hvis du vælger YouTube, radio eller podcast som dit medie, er det vigtigt, at der ikke indgår lange 

sætninger, som er svære at læse op. Hvis det er til en avis eller nettet, er det en god ide også at 

finde nogle billeder. 

Individuel skriftlig opgave 

Du skal nu skrive din artikel/lave dit video- eller radioindslag ud fra den inspiration og de beslutnin-

ger, du har taget i samarbejdet med din samtalepartner. 

Lav en god overskrift, der opsummerer det, du skriver i anmeldelsen på en præcis og fængende 

måde. 

Anmeldelsen skal blandt andet indeholde eksempler fra filmen, der kan underbygge din holdning. 

Din holdning skal klart komme frem (ikke om filmens emne men om filmens genre, form, stil og op-

bygning). Det er vurderingen, der adskiller en anmeldelse fra et resumé. Så du skal være personlig 

i din anmeldelse samtidig med, at den skal være velunderbygget. 

Til inspiration 

Filmanmeldelse - http://www.hjerterdameundervisning.dk/folkeskole/folke_dansk_3.php 

http://www.hjerterdameundervisning.dk/folkeskole/folke_dansk_3.php

