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Niveau: 8.-10. klasse 
 
Formål: 

 At undersøge sammenhænge mellem genre og filmens indhold 

 

 At undersøge/bearbejde filmiske virkemidler 

 

 At analysere og fortolke filmens indhold gennem andre genrer 

 

Genre – coming of age 

Pararbejde 
 

1. Lav en liste over, hvad der kendetegner coming of age-genren. 
Uddyb med udgangspunkt i filmens handling, på hvilken måde 
’Tigermælk’ lever op til genren. 

 
Følgende spørgsmål kan hjælp jer på vej: 

 Hvad er pigerne optaget af i begyndelsen af filmen? 

 Hvordan reagerer pigerne efterfølgende forskelligt på drabet af 
Jasna? 

 Hvorfor reagerer de, som de gør? 

 Hvad splitter pigernes venskab. Hvad forener dem? 

 Hvad har pigerne hver især lært på deres udviklingsrejse? 
 

Filmiske temaer i foldebøger 

To og to eller i grupper 
 

2. Lav jeres egen foldebog eller filmleksikon over filmen ’Tigermælk’:  

https://filmcentralen.dk/grundskolen/filmsprog/filmiske-virkemidler


TIGERMÆLK / SIDE 2 

 

På https://www.facebook.com/pg/foldebog/videos/?ref=page_internal 
kan I finde inspiration til lige nøjagtig det format, der passer til jeres 
leksikon.  

 
I Filmcentralens Filmleksikon kan I hente idéer til, hvilke 
fortællemæssige og filmiske virkemidler der har relevans for filmen og 
skal beskrives i jeres leksikon.  

 
Idéer til arbejdet: 

 
· Adaption – fra bog til film (hvis I også har arbejdet med bogen) 
· Brug af kameravinkler 
· Klippetempo 
· Musik 
· Farver 
· Sprog / dialog 
· Skuespillere 

 
Fremlæg foldebøgerne for hinanden i klassen. Udstil evt. foldebøgerne. 
 
Blog om ’Tigermælk’ 

Individuelt 
 

3. Forestil dig, at du har din egen blog. Undersøg genretrækkene, og 
få inspiration her: http://lauramarkman.bloggersdelight.dk  

 
4. Skriv en liste over, hvad du kunne tænke dig at blogge over: fx 

personer, relationer, integration, udvisning, teenageliv, forældre og 
teenagere, venskab, kærester, afsked, forandring, skoleliv. Vælg 2-
3 emner ud, der optager dig, og skriv din blog. 

 
På https://da.simplesite.com kan du oprette din egen blog. Gør 
bloggene tilgængelige for hinanden.  

 
Afsluttende opgaver (valgfri)  
 
Individuelt / pararbejde 
 

 Skriv et poetry slam-digt om filmen:   
På http://www.psfyn.dk/om-poetry-slam-2/ kan du læse om 
genretrækkene for poetry-slam-digte og spoken word-poesi.  

 
Opfør digtene i klassen for hinanden, og giv point efter givne regler 
for en poetry slam-konkurrence.    

 

 Skriv en filmanmeldelse af ’Tigermælk’: 
På Filmcentralen ligger der et materiale, hvor I kan læse om 
filmanmeldelser og deres genretræk. 

 
Giv hinanden feedback på de skriftlige tekster i grupper.  
 
Læs de færdige tekster højt for hinanden i klassen. 
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