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Titel: H. C. Andersen og den skæve skygge 

Tema: Spillefilm i undervisningen  
Fag: Dansk  
Målgruppe: 6. – 10. kl.  

Der er lavet et række kapitelinddelinger til spillefilmen, så det er nemmere at navigere og udvælge 
passager, til brug i undervisningen.  

Ideer til undervisningen 
Forslag til spørgsmål som kunne give anledning til samtale om filmen, H.C. Andersens eventyrfigurer og 
temaet “skygger”. Vælg ud efter klasse og fokus. Spørgsmålene er ikke målrettet en analyse af de 
fortælletekniske forhold. 
 
1. Hvilke af H.C. Andersens eventyrfigurer kan du finde i filmen? Du kan nok ikke finde dem alle selv, men 

måske kan I i fællesskab. 
2. Vælg 3 af figurerne. På hvilke måder optræder de i filmen? Hvad gør de i filmen? Hvad gør de i 

eventyret?  
3. Hvorfor mon filmen vælger ællingen som Andersens følgesvend? 
4. Hvordan kan den blå sommerfugl forstås? 

5. Hvordan kan ordet skygge forstås? Se fx www.ordnet.dk  
6. Hvornår lægger du mest mærke til din egen skygge? 
7. Har du en lige nu?  
8. Hvornår blev den til - din skygge? 
9. Følger den dig altid? Hvornår er den mest tydelig, størst, mindst, helt væk? 
10. Hvem bestemmer - skyggen eller dig? Hvordan ved du det? 
11. Hvad kan din skygge, som du ikke kan? (Læs fx Paa Sneen af Emil Aarestrup) 
12. Hvad kan du, som din skygge ikke kan? 
13. Kunne du tænke dig at være din skygge? Hvorfor - hvorfor ikke? 
14. Din skygge er jo ret tavs - men den kender dig godt, eftersom I altid følges ad. Lad din makker spille din 

skygge. Nu kan du stille den nogle spørgsmål. Byt. Hvordan var det? 
15. Hvad vil det sige at leve som skyggen af sig selv? 
16. Hvad vil det sige at leve i skyggen af en anden? 
17. Hvordan kan det forstås, når nogen siger, at vi mennesker har en skyggeside? 
18. Læs eventyret om Skyggen. Sammenlign med filmen. Forskelle? Ligheder? 
19. Hvad giver skyggen gode vækstbetingelser i filmen og i eventyret? Hvad får den til at vokse sig stor og 

selvstændig? 
20. I slutningen af filmen siges der: En rigtig digter har evigt liv. Hvordan kan det forstås? 
21. Hvordan går det Skyggen i filmen slutning? 
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