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Titel  Samson og Sally  
 
 
 
 
 

Tema: Venskab, miljø, forurening  
Fag: Dansk, N/T og Billedkunst 
Målgruppe: 3.-5.kl 
  
 Samson og Sally er en animationsfilm frit bygget over Bent Hallers bog 

Kaskelotternes sang 
 
 
Spillefilm: Spilletid 59 min, 2007, Atlantis film distribueret af Nordisk film 2017 
 
Den pædagogisk vejledning tager udgangspunkt i faget dansk og fokuserer bl.a. på 
bogens temaer, persongalleriet og indbyrdes relationer. 
De lægges endvidere op til en sammenligning mellem filmen og bogen.  
 
 

Faglig relevans/kompetenceområder 
Denne vejledning tager udgangspunkt i danskfaget, men lægger også op til at man kan 
inddrage natur og teknologifaget og billedkunst. Der arbejdes i dansk med 
kompetenceområdet fortolkning. 
 

Ideer til undervisningen 

Lav et kort resumé af filmen. 
 
Beskriv Samson og Sally.  
Hvordan ser de ud og hvilke egenskaber har de? 

Hvordan udvikler Samson sig i løbet af filmen? 
 
Hvordan er forholdet mellem Samson og hans mor? 

Hvilke farer truer kaskelothvalerne? 
 
Hvem er gamle Dick? Hvad hører vi om ham? 

Hvordan er Gamle Dick? 

Hvorfor er det vigtigt for Samson at finde ham? 

Hvad er Atlantis? 
 
Prøv at beskrive det hav Samson og Sally vokser op i. 
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Prøv at sætte handlingerne ind i en berettermodellen 

 

 

Hvad er filmens temaer? 

Lav evt. en sammenligning mellem bog og film: 

Find ligheder og forskelle på filmen og bogen. 

Hvorfor tror du, at hvalerne ikke hedder det samme i henholdsvis bog og film? 

Er temaerne de samme? 
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Natur og teknologi: 

Find oplysninger om kaskelot-hvaler. 

Hvor store er de? 

Hvor lever de? 

Hvad spiser de? 

Hvilke fjender har de? 

Lav en præsentation (ppt, prezi, plakat eller andet) om kaskelot-hvaler. Der skal være: 

Tegning af kaskelot-hval. 

Tekst der fortæller om kaskelot-hvalerne. 

Kort der viser, hvor hvalerne lever. 

Tegning og/eller tekst der fortæller, hvad de spiser. 

Tegning af deres fjender. 

Det er også oplagt at tale miljøforurening med eleverne. 

 

Supplerende materialer 
Følgende er forslag til supplerende materialer, der evt. Kan lånes eller streames via dit 
CFU 
  
”Kaskelotternes sang” af Bent Haller http://mitcfu.dk/52382084 
eller som e-bog http://mitcfu.dk/CFUEBOG1066371 

 
Der findes flere TV udsendelser i mitCFU om kaskelothvaler.  
F.eks. denne: 
Temalørdag Kaskelothvalens hemmelighed (149min) http://mitcfu.dk/TV0000008489 
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