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Flokdyr: Arbejdsspørgsmål 
 

Hvad kalder de andre drenge Leon? Er det et positivt eller negativt 

kaldenavn? Hvorfor? 

 

 

Leon har taget øl med ud i skoven. Hvorfor tror du, han har gjort 

det? Hvad synes han selv om øl? 

 

 

Hvem havde inviteret Leon ud i skoven? Hvordan reagerede han, 

da Leon ankom til skoven? 

 

 

Hvad er det Leon siger, der provokerer lederen af  

gruppen (Ecke)? Hvad sker der bagefter? 
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Hvorfor tror du, en dreng som Leon opsøger drengene i skoven? 

Hvad får han ud af det? 

 

 

Hvordan tror du Leon har det, efter han har skudt fuglen? 

 

 

Hvad ville du selv have gjort, hvis det var dig, der var Leon? 

 

 

Hvorfor kører Leon tilbage til skoven? 
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Max forsvarer Leon, da Leon siger til Ecke, at han skal skride. 

Hvorfor tror du, han gør det? 

 

 

Daniel tøvede, da Ecke bad ham om at tage med. Hvad tror du, 

Daniel tænkte? 

 

 

Giv et resumé af kortfilmen. Beskriv bagefter, hvad du tror, man 

kan lære af filmen. 
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Oversæt nedenstående tyske ord til dansk. Du må gerne bruge 

ordbogen. Skriv ordet i kassen nedenunder det tyske ord. 

 

Vogel Leute Waffen 

   

   

Junge Schuss Bier 

   

   

Wald Necken Tapfer 

   

   

 

Oversæt nedenstående danske ord til tysk. Du må gerne bruge 

ordbogen. Skriv ordet i kassen nedenunder det danske ord. 

 

Cykel Lille Stor 

   

   

Krølle Film Mobning 

   

   

Invitation Drikke Dåser 
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Til læreren / om materialet 
Flokdyr: Arbejdsspørgsmål 

 

Hej! Tak fordi du vil bruge mit materiale! 😊 

 
 

Sådan printes/forberedes materialet: 
Udskriv på dobbeltsidet (undtaget denne side) 

Kan udleveres til eleverne som sæt. 

Bestem selv om eleverne skal besvare 

spørgsmålene på dansk eller tysk (afhængigt af 

sværhedsgrad). 

Kortfilmen ”Flokdyr” kan ses på Filmcentralen her: 

https://filmcentralen.dk/grundskolen/film/flokdyr  
 

 

Praktisk info: 
Al kopiering, analogt og digitalt, af dette materiale 

eller dele deraf er tilladt i henhold til 
undervisningsinstitutionens aftale med Copydan 

Tekst & Node. Kopiering, der går ud over 
begrænsningsreglerne i aftalen med Copydan Tekst 

& Node, kan alene finde sted efter forudgående 
aftale med licensgiver. 

 

Du kan se flere af mine materialer på min side 

www.teachem.dk  

Kontakt mig på instagram: teach.exmachina 

Billederne i materialet er fra www.Pixabay.com  

Dette materiale er udgivet på www.BubbleMinds.dk 

https://filmcentralen.dk/grundskolen/film/flokdyr
http://www.teachem.dk/
http://www.pixabay.com/
http://www.bubbleminds.dk/

