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Titel  Otto er et næsehorn  

 
 
 
 
 

Tema: Barndom, magi, kammeratskab, Ole Lund Kirkegaard 
Fag: dansk 
Målgruppe: 1.-4.kl 
  

 Otto er et næsehorn bygger på bogen af samme navn skrevet af Ole Lund 
Kirkegaard. 
 
Spillefilm: 84 min. 1983, Metronome Productions, distribueret af Nordisk film  
 
Vejledningen fokuserer bl.a. på arbejdet med persongalleriet, karaktertræk og 
indbyrdes relationer og andre ideer til arbejdet med filmen og forfatterskabet. 
 

Faglig relevans/kompetenceområder 
Der arbejdets med kompetenceområde Fortolkning fra Forenklede Fælles Mål.  
Det vil være oplagt at bruge filmen sammen med forfatterskabslæsning af Ole 
Lind Kirkegaard. 

Ideer til undervisningen 
 

Personkarakteristik: Lad eleverne lave en oversigt over hvilke personer der 
optræder i filmen. Sæt hovedpersonen op i midten og placer de øvrige rundt om 
i forhold til hvordan deres relationer er til hovedpersonen og hinanden. 
 
Vælg 3-5 personer og skriv/tal om, hvilke egenskaber de har. 
 
Hvad ved I om Topper? Hvad tror I om Topper? 
 
I mange af Ole Lund Kirkegaards historier er der magi. Hvad er magien her? 
 
Find alle de overnaturlige ting, der optræder i filmen 
 
Lav et kort resume af handlingen. 
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Lav en tidslinje, hvor de vigtigste hændelser i filmen skrives ind, eller introducer 
berettermodellen for eleverne 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
  

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
Filmen kan f.eks. indgå i forfatterskabslæsning i de yngste klassetrin eller i 
starten af mellemtrinnet.  
 
Hvis man også har læst bogen med klassen, er det en oplagt mulighed at drage 
sammenligning med ligheder og forskelle i mellem disse. 
 
 

Supplerende materialer 
Der gøres opmærksom på, at det ikke er alle CFU’er, der har samme titler i 
udlånssamlingen. Søg i mitCFU eller spørg dit lokale CFU, om de findes i deres 
udlånssamling. De titler, som nævnes i forbindelse med informationssamlingen 
findes på alle CFU’er i DK. 
 
Lån disse titler fra informationssamlingen og få inspiration til undervisningen:  
 
”Ole Lund Kirkegaard” (Faktisk!) af Nina Sahl: http://mitcfu.dk/29095159  

http://mitcfu.dk/29095159
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”Ole Lund Kirkegaard” (De små fagbøger) af Nina Sahl: 
http://mitcfu.dk/52664101 
 
 
Frode – og alle de andre rødder. 2 ”Ole Lund Kirkegaard - en livshistorie” af Jens 
Andersen: http://mitcfu.dk/28431880 
 
 ”Læs Ole Lund Kirkegaard med CL” (Læs…med CL) af Trine May: 
http://mitcfu.dk/52664756  
 
”Ole Lund Kirkegaard – og alle de andre rødder” (Forfatterserien) af Ole Lund 

Kirkegaard: http://mitcfu.dk/27592503  
 
Dertil kommer en række af Ole Lund Kirkegaards mest kendte titler, som kan 
anbefales, men som ikke kan lånes på alle CFU’erne:  
 
”Albert”  
”Gummi Tarzan”  
”Frode og alle de andre rødder”  
”Anton og Arnold” ”Dragen”  
”Frække Friderik”  
”Hodja fra Pjort”  
”Orla Frø-Snapper”  
”Sommerferie”  
”Sæbekasse-bilen”  
 
Andre spillefilm der bygger på Ole Lund Kirkegaards historier, og der kan 
streames i mitCFU: 
”Frode og alle de andre rødder”  http://mitcfu.dk/CFUFILM1071283 
”Gummi Tarzan” http://mitcfu.dk/CFUFILM1070701 
”Lille Virgil og Orla Frøsnapper” http://mitcfu.dk/CFUFILM1071419 
”Hodja fra Pjort” http://mitcfu.dk/CFUFILM1070704 
 
 
 

 

 

http://mitcfu.dk/52664101
http://mitcfu.dk/28431880
http://mitcfu.dk/52664756
http://mitcfu.dk/27592503
http://mitcfu.dk/CFUFILM1071283
http://mitcfu.dk/CFUFILM1070701
http://mitcfu.dk/CFUFILM1071419
http://mitcfu.dk/CFUFILM1070704

