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INDHOLD
I materialet her arbejder I med eventyret. Den viden kan I bruge, når I skal se en film
under på BUSTER filmfestival. Materialet handler ikke om den ene film, I skal se,
men giver jer nogle faglige briller at se den med!
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FØR FILMEN

INTRO: Hvad er et eventyr?
“Der var engang for længe længe siden…”

Har du hørt den sætning før? Så er det nok fordi, at nogen har fortalt dig et eventyr! Et
eventyr er en lille fortælling. Det foregår tit i gamle dage i en mørk skov eller et fjernt
kongerige, hvor der er prinser, prinsesser, hekse og onde stedmødre. Nu kommer I
måske i tanke om nogle eventyr? I eventyr kan der ske ting, som ikke sker i den virkelige
verden. Dyr kan for eksempel tale eller folk kan trylle. Et eventyr kan man kende på
nogle særlige byggesten. Dem skal I lære at kende nu.

Hvilke eventyr kender du?



FØR FILMEN

DEL 1: Karakterer og ordgrupper
EVENTYRETS KARAKTERER

“Der var engang en lille pige...eller en mærkelig frø...eller en stærk prins”.

I et eventyr er der karakterer - altså nogle personer. Det kan både være mennesker,
fantasivæsener, dyr eller måske endda ting. De har tit særlige egenskaber, f.eks. at
kunne trylle eller være meget stærk.

Ofte er der 3 slags karakterer i et eventyr:

- Den gode hovedkarakter
- Den onde modstander
- En som hjælper den gode.

Kender I den lille rødhætte? Hun er eventyrets hovedkarakter og en god person, der
gerne vil hjælpe sin bedstemor. Men så er der en ond ulv, som vil snyde rødhætte og
hendes bedstemor og sluger dem hele. Men heldigvis er der også en jæger, som
hjælper dem og får dem ud igen.

De første byggesten i et eventyr er karaktererne. Nu skal I lære nogle ord og se, hvordan
man kan bygge karakterer med dem.

Tillægsord: sød, hæslig, ældgammel, lillebitte, ond

Navneord: pige, prins, heks, tissemyre, blomst



KLASSE- OG GRUPPEØVELSE: Ordgrupper - eventyrets
karakterer

1. Skriv tillægsordene med rødt på et stykke pap og navneordene med blåt (lav gerne
nye ord). Læg de to ordgrupper i to forskellige skåle.

2. Træk på skift et ord fra hver skål. Hvilken karakter kom frem?

Forestil jer, hvem det er:

● Er det en god hovedkarakter?
● Eller en ond modstander?
● Eller en hjælper?
● Hvilke egenskaber har karakteren?

3. Skriv alle op på tavlen

4. Gå sammen 3 og 3 og vælg 3 karakterer. Beslut jer for, hvem der er hovedkarakter,
modstander og hjælper og hvilke egenskaber, de har.

Tegn dem på et stykke pap og klip dem ud. Bagpå skal I skrive:

● Tillægsordet og navneordet
● Karaktertype: hovedkarakter, modstander eller hjælper
● Egenskaber

Eksempel: Den onde Blomst, modstander, har giftigt pulver i sig



FØR FILMEN

DEL 2: FORTÆL EVENTYR
HJEM - UD - HJEM

Den anden byggesten i eventyret er handlingen - altså det der sker for jeres
karakterer! I et eventyr starter hovedpersonen med at være hjemme. Så sker der
noget, som gør, at han eller hun må ud og løse et problem og til sidst kommer han
eller hun hjem igen (måske et nyt sted).

Kender I den sætning, som de fleste eventyr slutter med?



GRUPPEØVELSE: Dragen i dalen

Sæt jer i grupper og tal om tegningen:

- Hvem er hovedkarakteren?
- Hvem er modstanderen?
- Hvor starter eventyret og hvor slutter det?
- Hvilket problem skal hovedkarakteren løse?

Fortæl eventyret sammen

ØVELSE I KLASSEN: Vores eventyr

Aktivitet i hele klassen med grupper à 3

Nu skal I sammen fortælle eventyr i klassen med de 3 karakterer, I lavede i
DEL 1:

● Hovedperson
● Modstander
● Hjælper

Gruppen fordeler rollerne mellem sig.

Inddel rummet i 3 zoner:

1. Hjemme
2. Ud
3. Hjem

Nu skal jeres gruppe spille eventyr. Klassen bestemmer, hvad der skal ske ved at
komme med ideer til sætningerne, og jeres karakterer spiller det.



1. Hovedkarakteren stiller sig ved ‘1. Hjemme’

Klassen beslutter en start:

Der var engang………………………………

2. Klassen beslutter et problem, som modstanderen skaber:

Men så kom der ……………………………………..

Modstanderen kommer ind og de to går hen til 2.Ud

3. Klassen bestemmer, hvordan hjælperen skal hjælpe hovedkarakteren med
at løse problemet:

Men lige da det så allermest sort ud kom …………………

Hjælperen kommer hen til hovedkarakteren på 2.Ud

4. Klassen bestemmer en slutning og hovedkarakteren går hen til 3. Hjem:

……………..og de levede lykkeligt til deres dages ende.



FØR FILMEN

DEL 3: Højtlæsning (Ekstra)
PÅ KLASSEN: TOMMELISE

I gamle dage fortalte man eventyr til hinanden. Man kan gøre eventyr levende ved
at læse dem op med forskellige stemmer eller ved at lave pauser eller ved at
hæve og sænke stemmen.

Danmarks største eventyrsforfatter er H.C.Andersen. Han skrev for eksempel
eventyret om den lillebitte pige Tommelise. Find eventyret online eller på
biblioteket. Læs det højt sammen eller få jeres lærer til at gøre det!

Læg godt mærke til karaktererne - hvem er hovedkarakteren? Og modstanderne?
Og hvem hjælper?

https://www.andersenstories.com/da/andersen_fortaellinger/tommelise


I BIOGRAFEN

DEL 4: TJEKLISTE TIL BIOGRAFEN
Nu skal I i biografen og se film! Måske er det ikke et ‘klassisk’ eventyr, men I vil alligevel kunne
genkende nogle af eventyrets byggesten. Hold godt øje! Vi har lavet en tjekliste til jer. Når I har
set filmen kan I sætte kryds ved eller tale om de ting, I lagde mærke til.

HVAD SKAL DU HOLDE ØJE
MED

SÆT KRYDS BESKRIV

En modstander

En hovedkarakter

En hjælper

En udfordring

Trylleri

Eventyrligt tøj

Tallet 3

Andet



EFTER FILMEN

DEL 5: JERES FILMOPLEVELSE
ØVELSE PÅ KLASSEN

Når vi ser film bruger vi ikke kun øjnene, men hele kroppen. Film kan give os alle
mulige forskellige slags oplevelser og følelser. Nu skal I på klassen tale om filmen
ud fra nogle ord, vi har samlet til jer. Gennemgå de enkelte ord en ad gangen og
ræk fingrene i vejret, hvis du er enig. Kom med eksempler fra filmen.

VAR DER NOGET I FILMEN DER VAR….

ULÆKKERT?

SØDT?

SJOVT?

MÆRKELIGT?

GAV EN GOD FORNEMMELSE I MAVEN?

UHYGGELIGT?

STRENGT?

MINDEDE MIG OM NOGET ANDET?



EFTER FILMEN

DEL 6: FIND BYGGESTENENE

GRUPPEØVELSE: HVAD GØR FILMEN TIL ET EVENTYR?

Til øvelsen: små sedler eller post-its

Nu skal I bruge de ting, I har lært om eventyret til at tale om filmen. Fordel jer i
grupper på 4. Tal om, hvad der gør, at filmen er et eventyr. Kan I genkende nogle
af de byggesten, I har haft om? Lav mindst 3 sedler med kendetegn på.

Fremlæg på skift sedlerne for hinanden og hæng dem op sammen.

Tal til slut om: Er der noget, som ikke er så eventyragtigt? Hvad er det? Hvilken
effekt har det?



EFTER FILMEN

DEL 7: EVENTYRETS MORALE
GRUPPEØVELSE: HVAD LÆRTE VI AF EVENTYRET?

I eventyr er der ofte en morale. Det vil sige, at man kan lære noget om, hvordan
man skal opføre sig. En morale kunne for eksempel være, at man skal hjælpe
andre.

● Gå ud i grupper på 4. Tal om, hvad man kan lære af eventyret i filmen. Vælg
én af de moraler, som I er enige i.

● Nu skal lave en morale-plakat. Skriv moralen inde i midten af et A3-ark. Nu
skal I pynte plakaten. I kan både tegne, lave mønstre eller kollage rundt om
moralen. Tænk på, at jo flottere plakaten er, des mere opmærksomhed får
jeres morale.

● Hæng alle moraleplakaterne op i klassen. Tal om de forskellige moraler, og
hvordan de kommer frem i filmen.



EFTER FILMEN

DEL 8: ANMELDELSE
Forestil dig, at du er en filmanmelder, som har været inde og se eventyrfilmen til
premieren. Nu skal du skrive en anmeldelse til din avis.

Farv så mange stjerner, som du synes, filmen skal have:

Og udfyld så sætningerne i anmeldelsen.

Jeg har set ……………………………………………………………………. (filmens navn)

Den var ……………………… og ………………………………… (2 tillægsord om filmen)

Den handlede om …………………………………………………………………. (navneord)

Jeg kunne godt lide ……………………………………………… (karakter / navneord)

Fordi hun/han var …………………………………………………………………. (adjektiv)

Filmen �orde mig ………………………………………………………. (følelse/adjektiv)


