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Foto: Scanbox Entertainment 

 

 

Fag: Dansk 

Niveau: 5.-7. klasse  

 

Formål:  

 I skal analysere en tekst for at få indsigt i familieforhold samt en sygdoms årsager 

og udvikling  

 I lærer at digte videre på en tekst 

 I lærer at debattere både mundtligt og skriftligt og får på den måde styrket jeres 

ordforråd  

 

OBS: Alle billeder og klip ligger i menuen til venstre i materialet under ‘Billeder fra 

filmen’ og ‘Klip fra filmen’.  

 

Opgaver 

 

Arbejd sammen to og to: 

 

1. Se på de 20 billeder fra filmen. Vælg ét, som I synes er særligt interessant og 

rammer noget vigtigt i ”Min lille søster”. Skriv stikord ned, og fortæl de andre i 

klassen, hvorfor I netop har valgt dét billede. 

 

 

 

 

 

 

http://filmcentralen.dk/grundskolen/undervisning/min-lille-soester?sub-page=97328
http://filmcentralen.dk/grundskolen/undervisning/min-lille-soester?sub-page=97328
http://filmcentralen.dk/grundskolen/undervisning/min-lille-soester?sub-page=97327


MIN LILLE SØSTER / SIDE 2 

 

 

Gruppearbejde: 

 

2. Se først klip 1, 2, 3 og 4. Giv en karakteristik af Stella og Katja. 

- Hvordan ser de ud? 

- Hvordan er deres indbyrdes forhold?  

- Hvordan ligner de hinanden?  

- Hvordan er de forskellige? 

- Hvad er Stellas mål?  

- Hvad er Katjas mål?  

- Hvordan forsøger de at opnå deres mål?  

Skriv stikord ned, som I skal bruge under samtalen i opgave 4. 

 

3. Se først klip 1 og 5. Fortæl om forældrene og deres forhold til deres to piger. 

- Hvordan gør de forskel på Stella og Katja?  

- Hvad forventer de af Katja?  

- Hvordan støtter de Katja?  

- Hvor synes I de svigter Katja?  

- Svigter de også Stella? Hvis ja, hvordan?  

Skriv stikord ned som I skal bruge under samtalen i opgave 4. 

 

Alle: 

 

4. Tal i klassen om den lille familie og dens problemer. Oplist de situationer, der 

tilsammen fører til Stellas frigørelse fra sin søster. Diskuter især Stellas forhold til 

sine to venner, som hun tager i skoven med til sidst. Hvad kommer vennerne til at 

betyde for Stella? Skriv notater under samtalen, som I kan bruge i opgave 5. 

 

Afsluttende opgave 

 

Arbejd alene: 

 

5. Skriv et digt, som Stella kunne have skrevet om eller til sin søster. Digtet må 

gerne inddrage flere af filmens personer og kan eksempelvis have overskriften 

”Min lille søster”. 

 

Gruppearbejde: 

 

6. Læs digtene højt for hinanden, og giv positiv feedback. Tal sammen om 

kærlighed og jalousi mellem søskende.  

 


