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Lærervejledning - Intro:
Historien om Pinocchio - den lille dreng af træ - udkom første gang i 1883. Den er skrevet af
den italienske forfatter og journalist Collodi. Navnet er et pseudonym for Carlo Lorenzini (24.
november 1826 – 26. oktober 1890). Collodi var inspireret af Perraults eventyr, som han
oversatte til italiensk. Oprindeligt blev fortællingen udgivet som små episoder i en italiensk
avis. Siden blev de små episoder samlet til en bog. Den udkom under titlen: Le avventure di
Pinocchio - Pinocchio og hans forunderlige Eventyr. Pinocchio udkom første gang på dansk i
1929. I 1940 blev eventyret filmatiseret af Walt Disney.
I denne lærervejledning kan du blive inspireret til, hvordan du og din klasse kan arbejde med
skoleforestillingen “Pinocchio” på Aalborg Teater 2021.
Opgaverne er inddelt i “Før du går i teatret” og ”Efter forestillingen”. Før-opgaverne er vigtige
for, at eleverne får det fulde udbytte af forestillingen. Der arbejdes med persongalleri,
komposition, omskabende produktion og læseteater.
Efter-opgaverne sætter fokus på løgnen (analyse og fortolkning).
Materialet er opbygget, så du kan vælge at lave alle opgaverne eller blot bruge nogle af dem
alt efter hvor meget tid, I har til rådighed.
Materialet indeholder desuden en række kopiark, der er tiltænkt eleverne.

God fornøjelse med forestillingen og forløbet
Anja Godtliebsen
Pædagogisk dansk-konsulent
for mellemtrinnet ved CFU/UCN
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Materialer fra CFU:
Se links til relevante materialer fra CFU:
Tegnefilm: Pinocchio
Billedbog: Verdens uartigste dreng
Tegnefilm: Verdens uartigste dreng

Andre materialer der henvises til i forløbet:
Undervisningsforløb til tegnefilm om Pinocchio fra Filmcentralen

Før forestillingen
Varighed: 12-15 lektioner (hele forløbet)
Forud for besøget i teatret bør eleverne være præsenteret for følgende:
● Eventyret om Pinocchio
● Kontraktmodellen
● Episodisk handlingsforløb
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Fælles mål og læringsmål

Fælles mål 3.-4. kl. samt 5.kl.:
Kompetenceområde: Fortolkning
Kompetencemål: Eleven kan forholde sig til velkendte temaer i eget og
andres liv gennem undersøgelse af litteratur og andre æstetiske
tekster
Færdigheds- og vidensmål: Oplevelse og indlevelse
4.kl. Eleven kan udtrykke sig om
tekstens univers.

Eleven har viden om tomme
pladser og teksters tid og rum.

Eleven kan dramatisere litteratur
og andre æstetiske tekster
gennem oplæsning og tegning

Eleven har viden om mundtlige,
kropslige og billedlige
udtryksformer

6.kl. Eleven kan udtrykke en
æstetisk teksts stemning.

Eleven har viden om måder at
udtrykke teksters stemning på

Kompetenceområde: Fremstilling
Kompetencemål: Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i
velkendte faglige situationer
Færdigheds- og vidensmål: Fremstilling*
4.kl. Eleven kan udtrykke sig
kreativt og eksperimenterende

Eleven har viden om ordforråd og
sproglige valgmuligheder

Eleven kan udarbejde
multimodale tekster.
6. kl. Eleven kan udarbejde
dramatiske, dokumentariske og
interaktive produkter.

Eleven har viden om virkemidler i
drama og dokumentar på film, i tv
og på nettet.
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Læringsmål for forløbet:
●
●
●
●

Jeg har kendskab til berettermodellen og kontraktmodellen.
Jeg kan omskrive handlingen fra en film til læseteater.
Jeg kan vise stemningen i en “tekst” med billeder”.
Jeg kan udarbejde et multimodalt produkt.

Før du går i teatret…
Indre billeder skabes…
● Fortæl klassen, at I skal arbejde med eventyret
om Pinocchio. Det er et eventyr, som de fleste
kender på forhånd.
● Spørg om eleverne kender eventyret?
● Hvem handler det om?
● Hvor foregår det?
● Lad eleverne lukke øjnene og forestille sig Pinocchio for deres indre blik .
● Del dit indre billede med din sidemakker (se elevark: Mit indre billede).
● Tal om jeres indre billeder på klassen - ligheder og forskelle.
● Hvordan har I fået netop det billede af Pinocchio?

Aktivitet: Film
Klassen skal fælles se tegnefilmen: Pinocchio fra Mitcfu.dk
Filmens komposition er ikke bygget over berettermodellen men er episodisk, idet
fortællingen oprindeligt udkom som føljeton i en italiensk avis. Før I ser filmen, skal
eleverne kende til “episodiske handlingsforløb”.
Læs mere om episodisk handlingsforløb her:
Se filmen fælles på klassen.
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Fælles diskussion: Filmens intro
Gense filmens første scene. Scenen er i blå nuancer. Der er ingen andre farver. Alt
der er med i en film eller et teaterstykke er noget, som instruktøren har besluttet.
Hvorfor anvendes mon kun blå farver? (Tilbageblik - Gepettos barndom)
● Hvad viser fraværet af farver?
● Hvem er personerne?

Fælles diskussion: Det videre handlingsforløb
En vigtig karakter i fortællingen er Den blå pige. Hun er Pinocchios hjælper. I skal nu
se nærmere på hendes rolle for fortællingen:
● Hvornår dukker den blå pige op?
● Hvad kan Den blå pige? (hun kan bringe Pinocchio tilbage fra døden og gøre
ham til en rigtig dreng)
● Hvem er den blå pige?
● Hvorfor er hendes hår blåt? Sammenlign med de blå farver anvendt i
introscenen. Har det noget med hinanden at gøre?
● Pinocchio drømmer om Den blå pige. Hvad fortæller drømmen om, hvem den
blå pige er? (pigen er død)
En anden vigtig karakter er Pinocchios far Gepetto. I filmens intro ser vi Gepetto som
barn.
● Hvordan var Gepetto som barn?
● Hvorfor laver Gepetto en dukkedreng?
● Hvordan opfører Pinocchio sig over for sin far?
● Hvad gør Gepetto, da Pinocchio ikke kommer hjem?
● Ville alle forældre gøre det samme?
● Da Gepetto på politistationen hører, at Pinocchio er faldet i havet, sejler han
ud i en robåd i uvejr. Hvorfor gør han det? Det er jo farligt!
● Hvordan reagerer Gepetto, da han endelig ser Pinocchio igen i bugen på
havuhyret?
● Hvad betyder “ubetinget kærlighed”?
● Hvad betyder det at ofre sig for andre?
● Hvornår og hvad ofrer Gepetto for Pinocchio?
Og så den vigtigste karakter: Pinocchio. Der er altid fuld fart over Pinocchio. I
skyndingen kommer han til at gøre dumme ting eller til at gøre andre ondt.
● Pinocchio bliver skabt af et stykke træ. Han er anderledes end de andre børn.
Hvordan ser man det i filmen?
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● Hvad er det særlige ved Pinocchio?
● Hvad sker der med Pinocchio, når han lyver?
● Der er mange ting Pinocchio ikke har lært, da han løber afsted fra Gepetto
første gang. Nævn nogle af de ting, som Pinocchio ikke ved.
● Pinocchio er godtroende og naiv. Hvad betyder ordene godtroende og naiv?
● Giv eksempler fra din egen hverdag på, hvornår man kan være godtroende
eller naiv.
● Hvornår viser Pinocchio sig som godtroende og naiv?
● Pinocchio sårer far Gepetto. Nævn nogle af de episoder, hvor Pinocchio sårer
sin far.
● Er det med vilje, at Pinocchio sårer far Gepetto?
( I starten er Pinocchio ligeglad, men efter mødet med Den blå pige ændrer
det sig. Han vil gerne glæde sin far, men kommer stadig galt afsted, fordi han
stoler på Kat og Ræv).
● Hvorfor bliver Pinocchio til slut til en rigtigt dreng?
● Undervejs udvikler Pinocchio evnen til empati. Tal om, hvad ordet empati
betyder.
● Hvordan ser vi i filmen, at Pinocchio har fået empati for andre?

Aktivitet: Kontraktmodellen
Undervejs gennemgår Pinocchio en personlig udvikling. I begyndelsen af filmen er
han hjemme hos Gepetto - der er harmoni. De to har et kontraktforhold (Hjemme)
som far og søn. Pinocchio skal gøre, hvad Gepetto siger. Den kontrakt bryder
Pinocchio ved at stikke af (kontraktbrud) - der bliver disharmoni. Pinocchio møder i
uderummet mange farer. Til slut genetableres kontrakten, da Pinocchio uselvisk
redder Gepetto fra druknedøden. Da Den blå pige forvandler Pinocchio til en rigtig
dreng indføres et nyt kontraktforhold m
 ellem far og søn. Og endelig er de begge
hjemme i gen. Harmonien er genoprettet.
læs mere om Kontraktmodellen her.
● Hvad er en kontrakt?
● Hvor indgås kontrakter i samfundet?
● Hvad sker der, hvis man bryder en
kontrakt?
● Hvordan er kontrakten mellem barn og
forældre anderledes end andre
kontrakter?
● Indsæt handlingen i Elevark:
Kontraktmodellen
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Aktivitet: Persongalleri
I filmen optræder mange forskellige karakterer - nogle er venner, nogle er fjender.
● Skriv alle karakterne op på tavlen.
● Lad eleverne udfylde “Elevark: Persongalleri”.
● Tal fælles om elevernes placering af karaktererne i skemaet.
gode venner

fordi...

dårlige venner

fordi...

Aktivitet: Episodisk handlingsforløb
Gennemgå filmens handling ved at lade eleverne i makkerpar udarbejde en
handlingslinje for tegnefilmen. Eleverne noterer episoderne i filmen i kronologisk
rækkefølge, ved at give hver episode en overskrift.
Elever i 3. klasse bruger det stilladserede “Elevark: episodisk handlingsforløb 1”,
mens de større elever kan bruge “Elevark: episodisk handlingsforløb 2”.
Elever i 5. klasse kan udfylde “Elevark: episodisk handlingsforløb 3” undervejs, mens
de ser filmen.
Det gælder for eleverne om at kunne gennemskue og udpege den vigtigste handling
i hver enkelt scene og give den en overskrift.
Tal på klassen om gruppernes svar - episodernes overskrifter.

Aktivitet: Problem, vendepunkt, klimaks og problemløsning
Hver episode i filmen har sit eget problem, der kalder på en problemløsning.
Man kan næsten sige, at hver episode har sit eget handlingsforløb. Samlet viser
episoderne Pinocchios dannelsesrejse fra uvidende trædukke til bevidst
menneskedreng. De enkeltstående handlingsforløb følger berettermodellens
strukturer.
Læs mere om berettermodellen
På klassen skal I nu se nærmere på scenen/episoden “Slaraffenland”.
Gense episoden.
Tal om episodens handling ud fra Berettermodellen.
Hvad er episodens/scenens problem, vendepunkt og klimaks? Hvordan løses
problemet?
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Aktivitet: Fremstilling af eget læseteater i grupper
Eleverne sættes sammen i grupper af 3-4.
Hver gruppe skal omskrive en episode/ en scene fra filmen til deres eget læseteater.
Til stykket skal fremstilles slides med billeder, der angiver stemningen. Stykket skal
til slut læses op for klassen, mens slides, der angiver stemningen i teksten, vises på
klassens smartboard.
● Grupperne vælger en episode/scene fra filmen, som de vil lave om til
læseteater. (læreren kan evt. vælge den samme episode for hele klassen)
● Grupperne genser episoden 3 gange.
● Grupperne diskuterer episoden/scenes komposition og udfylder Elevark:
Berettermodellen.
● Gruppen skriver replikker til episoden/scenen. Kompositionen fra filmen skal
følges. Der må gerne indgå en fortæller. ( Se Elevark: læse-teater)
● Læse-teateret skal understøttes af en slide-præsentation, der viser episodens
stemningsskift.
● Gruppen finder billeder, der understøtter stemningen i episoden og sætter
dem ind i et præsentationsprogram.
● Gruppen fordeler rollerne imellem sig og øver oplæsningen, mens der skiftes
slides, når stemningen forandres.
● Der fremlægges for klassen.

Aktivitet: Filmens tegnestil
Filmen er instrueret af Enzo D'Alò. Det er altså ham, der har bestemt, hvad der skal
ske i filmen, og hvordan scenerne skal tegnes.
Tegnestilen ligger tæt op af den, som den franske maler Paul Cezanne anvendte.
Stilen hedder Impressionisme.
Se malerier af Paul Cezanne her.
Paul Cezanne (født 19.1.1839, død 22.10.1906) var en kendt fransk maler.
Han er især kendt for sine impressionistiske landskabsmalerier.
Læs mere om Paul Cezanne her.
● Hvilke ligheder kan I finde mellem Paul Cezannes malerier og tegningerne i
Pinocchio?
● Sammenlign farvevalget hos Cezanne og farvevalget i Pinocchio.
● Gå på nettet. Undersøg hvad de særlige kendetegn ved den impressionistiske
tegnestil er.
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Aktivitet: “Byg” en kulisse til Slaraffenland.
Snart skal klassen i teatret og se en fortolkning af Pinocchio. Instruktøren Martin
Nyborg og scenografen Mari Lassen Kamsvaag skal beslutte hvilken stilart, som de
vil bruge til deres kulisser. Måske vil de også være inspirerede af Impressionismen?
Eleverne skal nu hjælpe instruktøren og scenografen med ideer til kulisserne. De
skal “bygge” en model af en kulisse til stykket. Det skal være til den scene, der
foregår i Slaraffenland.
● Eleverne skal være sammen 2&2.
● Hvert makkerpar får en papkasse.
● I papkassen bygges en model af en impressionistisk kulisse. Kulissen skal
anvendes til scenen, som foregår i Slaraffenland.
● På Elevark: Slaraffenland fremgår de krav, som kulissen skal opfylde.
● Eleverne bygger af papir, karton, toiletrullerør, kasser og andre
genbrugsmaterialer, som eleverne medbringer hjemmefra.
● Kulisserne udstilles på skolen.

Evaluering - klar til teatret…
Som evaluering på introforløbets læringsmål kan eleverne lave små videoer i
makkerpar, hvor de filmer hinanden.
Elev 1: Filmer og siger: “Fortæl hvad du ved om Berettermodellen”.
Elev 2: Svarer/ eksternaliserer sin viden om Berettermodellen. Eleven må gerne tegne
“hvalen”/modellen.
Herefter bytter de 2 elever roller:
Elev 2: Filmer og siger: “Fortæl hvad du ved om Kontraktmodellen”.
Elev 1: Svarer/ eksternaliserer sin viden om Kontraktmodellen. Eleven må geren tegne
modellen.
Filmene afleveres i læringsplatformen som dokumentation.

Besøg i teatret…
I kan evt. bruge forventningskort forud for besøget
http://www.kulturpakker.dk/files/forventningskort.pdf
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Efter besøget…

Fælles mål:
Kompetenceområde: Fortolkning
Kompetencemål: Eleven kan forholde sig til velkendte temaer i eget og
andres liv gennem undersøgelse af litteratur og andre æstetiske
tekster
Færdigheds- og vidensmål
4. kl. Eleven kan undersøge
personers motiver, konflikter og
handlinger.

Eleven har viden om
personkarakteristik.

Eleven kan forklare sin
tekstforståelse.

Eleven har viden om
sammenhæng mellem
virkemidler og budskab i tekster.

Eleven kan sammenholde egen
tolkning med andres tolkning.

Eleven har viden om
fortolkningsmuligheder.

6. kl. Eleven kan sætte teksten i
forhold til andre værker.

Eleven har viden om
intertekstualitet.

Læringsmål for forløbet:
● Jeg kan sammenligne 2 udgaver af samme fortælling animationsfilm og teater.
● Jeg kan sammenholde de 2 hovedpersoner i forestillingen om
Pinocchio og i billedbogen “Verdens uartigste dreng”.
● Jeg kan forklare begrebet “Intertekstualitet”.
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Bearbejdning af forestillingen…
I forløbets afsluttende del foretages en sammenligning af animationsfilmen og
forestillingen på Aalborg Teater. I de efterfølgende opgaver sættes fokus på
Pinocchio og løgnen (kompetenceområde: Fortolkning).
Varighed: 5-6 lektioner
Ligheder og forskelle...
Efter forestillingen samles op på ligheder og forskelle mellem animationsfilm og
forestilling. Forskellene skyldes en række valg, som instruktør, scenograf og
skuespillere har truffet med afsæt i deres tolkninger/indre billeder af personerne og
handlingen.
En anden instruktør ville sætte stykket anderledes op.

● Makkerpar: Lad eleverne fremstille en liste over scener i forestillingen (ny
scene: når baggrunden eller handlingen laver et skift). Giv hver scene en
overskrift.
● På klassen:
○ Tal om scener og overskrifter.
○ Sammehold listen med Elevark: Episodisk handlingsforløb, som blev
lavet før forestillingen.
○ Er der samme opbygning i forestillingen som i animationsfilmen?
Tal også om: (ha’ fokus på forestillingens tolkning)
● Hvem var de vigtigste karakterer i forestillingen?
● Sæt nogle karaktertræk (indre personbeskrivelse) på Pinocchio
Sæt billeder op af de vigtigste figurer fra forestillingen i klassen og skrive
karaktertrækkene på Post-it-sedler, som sættes rundt om billederne.
● Hvilken rolle havde “Den blå pige” i forestillingen?
●
●
●
●
●
●
●
●

Var forestillingen, som du havde forestillet dig? Hvad var anderledes?
Var der noget i stykket, som var nyt? Hvilken virkning gav det?
Var der noget fra filmen, som var udeladt? Hvorfor mon?
Har instruktøren gjort brug af særlige virkemidler som rekvisitter, lyd, lys eller
noget helt andet?
Hvordan var scenen bygget op?
Var der anvendt Impressionistisk tegnestil på kulisserne?
Hvad overraskede dig mest i forhold til kulisserne og scenografien?
Hvordan tror du, at Pinocchio klarer sig i fremtiden? Hvordan vil hans liv
udvikle sig?
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Aktivitet: Intertekstualitet
Intertekstualitet er efterhånden blevet et kendt begreb - også i børneverdenen.
Mange bøger, film og spil “står på ryggen” af klassikere eller andre tekster og
inddrager læserens/seerens forforståelse for den “gamle” tekst. Pinocchio er en af
de klassikere, som ofte bliver inddraget i nyere tekster. Vi kalder det for
intertekstualitet, når 2 tekster taler sammen. Et rigtigt godt eksempel herpå er
tegnefilmen Shrek, hvor mange andre eventyr indgår - også Pinocchio.
Tal på klassen om:
● Kender I andre tekster, hvor der refereres til Pinocchio? Hvilke?
● Kender I andre tekster, som handler om at lyve?
● Har I læst/set tekster i skolen, hvor der var intertekstualitet? Hvilke?
Opgave:
● Lad eleverne lave en “selfie-video” optaget på Ipad eller telefon, hvor de
fortæller med egne ord, hvad ordet Intertekstualitet betyder. Man må gerne
give eksempler herpå fra litteraturen.
● Filmen lægges på læringsplatformen som dokumentation for elevens udbytte
af undervisningen.

Aktivitet: Skriveøvelse - Pinocchio og løgnen
Eleverne skal nu sammenfatte, hvad de hver især har opfanget omkring Pinocchio
og løgnen. Øvelsen kan anvendes som en form for evaluering af elevens udbytte.
● Eleverne løser individuelt eller i makkerpar Elevark: Pinocchio og løgnen.
● Opgaven skal løses på 10-12 min.
● Gennemgå elevernes svar. Lad eleverne læse for hinanden 2&2. Vælg 3-5
elever der læser op fra klassen - makkeren anbefaler hvilke svar, der skal
læses højt.

Aktivitet: Læs “Verdens uartigste dreng” af Kim Fupz Aakeson
Pinocchio lyver for at ikke selv at komme i fedtefadet, når han har gjort noget forkert.
Helt anderledes er det med Svend Bendt. Han kan nemlig ikke lyve - og Svend
Bendt er altid artig. Hans forældre vil gerne have Svend Bendt til at stikke en lille
hvid løgn, når det passer sig, men det kan han ikke. Derfor bliver han sendt på
lyveskole.
● læs fælles “ Verdens uartigste dreng” på klassen
● Hvorfor er Svend Bendt verdens uartigste dreng?
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●
●
●
●

Jeg synes… er mest uartig, fordi….
Hvad har de 2 drenge til fælles?
Udfyld Elevark: Pinocchio og Svend Bendt.
Tal fælles om elevernes svar fra elev-arket.
Hvem synes du er mest uartig: Pinocchio eller Svend Bendt? Begrund dit
svar? Lad evt. eleverne svare skriftligt med hurtigskrivning 5-7 min.

Aktivitet: Perspektivering - lyver du?
Tal med eleverne om:
● Hvad er en “hvid løgn”?
● Hvornår kan man være fristet til en “hvid løgn”?
● Hvornår skal man absolut ikke lyve?
● Har nogen eksempler på en løgn, der gik galt?
● Har nogen eksempler på en løgn, der var god?
Lad eleverne diskutere følgende spørgsmål 2&2
● Lyver du?
● Hvornår lyver du?
● Hvorfor lyver du?
● Hvad sker der, hvis dine forældre tager dig i at lyve?
● Hvad sker der, hvis venner lyver for hinanden?
Forslag til andre aktiviteter…
● Lad eleverne læse andre eventyr
● Lad klassen skrive deres egen bog om en dreng, der lyver. Eleverne skriver
hver sin episode (episodisk handlingsforløb) fra drengens barndom. Intro og
afslutning skrives i fællesskab på klassen som opstart, så eleverne kender
rammen og hovedpersonens personlighed og problemstilling.
● Lad eleverne omskrive Pinocchio til en nutidig version.
Evaluering

af forløb…

Vis eleverne målene for forløbet (før teatret og efter teatret) igen.
Lad eleverne individuelt notere, hvordan de har arbejdet med de enkelte mål og om
de er kommet i mål hermed.
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Elevark: Mit indre billede.
Kopier og del i 2…
Uddel et spørgeark til hvert makkerpar.

Mit indre billede
Luk øjnene. Se Pinocchio for dig…
Hvad ser du?
Tal med din makker om dit indre billede:
-

Hvordan ser Pinocchio ud?
Hvor gamle er han?
Hvilken farve er hans hår og øjne?
Tyk/tynd? Høj/lav? m.m.
Hvad har han på?
Hvor i verden, tror du, at han stammer fra?
Ligner han andre, du kender?

Mit indre billede
Luk øjnene. Se Pinocchio for dig…
Hvad ser du?
Tal med din makker om dit indre billede:
-

© Anja Godtliebsen

Hvordan ser Pinocchio ud?
Hvor gamle er han?
Hvilken farve er hans hår og øjne?
Tyk/tynd? Høj/lav? m.m.
Hvad har han på?
Hvor i verden, tror du, at han stammer fra?
Ligner han andre, du kender?

Elevark: Episodisk handlingsforløb 3

Lav en liste over scenerne i filmen om Pinocchio. Listen skal fortæller, hvor scenen foregår, og hvilke personer
der er med. Listen skal være kronologisk - dvs. scenerne skal stå i den rækkefølge, som de kommer i filmen.
Hvor foregår scenen?
Hvilke personer er med i scenerne?
Giv scenerne overskrift...

Scenen foregår...

© Anja Godtliebsen

Personer...

Overskrift.

1

© Anja Godtliebsen

2

© Anja Godtliebsen

3

© Anja Godtliebsen

4

© Anja Godtliebsen
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Elevark: Episodisk handlingsforløb 2

Her er en liste over scenerne i filmen om Pinocchio. Listen fortæller, hvor scenen foregår. Listen er kronologisk dvs. scenerne står i den rækkefølge, som vi ser dem i filmen.
Hvilke personer er med i scenerne?
Giv scenerne overskrift...

Scenen foregår...

Personer...

Overskrift.

Gepettos barndomsby
I naturen, ved vejen
Hjemme hos Gepetto
I byen, på vejen
Hos Gepetto
I skolen
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1

Hos Gepetto
På vej til skolen
I teatret
På vejen hjem til
Gepetto
På kroen
På vejen om natten
På vejen om natten
Hos den blå pige
På vej hjem til Gepetto
På marken ved
Kvajpandekøbing
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2

I Kvajpandekøbing
På marken ved
Kvajpandekøbing
I retten
I fængsel
Hos politiet
I fængsel
Uden for fængslet
Hos Gepetto
Ved skolen
Ved stranden
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3

Hos Gepetto
På vejen
I havet
Hos den grønne
fiskemand
I grotten
I luften
Hos politiet
På havnen
På skibet
På havnen
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4

Slaraffenland
I sovesalen
I kælderen
I havet
I havuhyrets bug
I havet
På stranden
Hos Gepetto
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5

Elevark: Persongalleri

Indsæt karaktererne fra “Pinocchio” i skemaet.
● Bestem om de er gode eller dårlige venner for Pinocchio.
● Fortæl hvorfor karakteren er god eller dårlig

Gode venner
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fordi...

Dårlige venner

fordi...
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Elevark: Episodisk handlingsforløb 1

Her er en liste over scenerne i filmen om Pinocchio. Listen fortæller, hvor scenen foregår og hvilke personer, der
er med. Listen er kronologisk - dvs. scenerne står i den rækkefølge, som vi ser dem i filmen.
Giv scenerne overskrift...

Scenen foregår...

Personer...

Gepettos barndomsby

Gepetto som barn
koner på vejen

I naturen, ved vejen

dragen
ræv og kat
Ildslugeren

Hjemme hos Gepetto

voksen Gepetto
Pinocchio

I byen, på vejen

Pinocchio
Folk fra byen
Gepetto
politihunden

Hos Gepetto

Jacob P Fårekylling
Pinocchio
Gepetto
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Overskrift.

1

I skolen

Pinocchio
Gepetto
inspektøren

Hos Gepetto

Pinocchio
Gepetto

På vej til skolen

Pinocchio
drenge fra skolen
ræv og kat

I teatret

Pinocchio
trædukkerne
Ildslugeren
folk fra byen
ræv og kat

På vejen hjem til
Gepetto

Pinocchio
ræv og kat

På kroen

Pinocchio
ræv og kat

På vejen om natten

Pinocchio
Fårekyllingens ånd
2 slyngler

På vejen om natten

Gepetto
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2

dame fra byen
Hos den blå pige

Pinocchio
den blå pige
dyr (lægerne)
Jacob P Fårekylling

På vej hjem til Gepetto

Pinocchio
ræv og kat

På marken ved
Kvajpandekøbing

Pinocchio
ræv og kat
papegøje

I Kvajpandekøbing

Pinocchio
folk fra byen

På marken ved
Kvajpandekøbing

Pinocchio
papegøje

I retten

Pinocchio
dommeren

I fængsel

Pinocchio

Hos politiet

Gepetto
2 politimænd
politihunden
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3

I fængsel

Pinocchio
fangevogteren
andre fanger

Uden for fængslet

Pinocchio
Gepetto
folk fra byen

Hos Gepetto

Pinocchio

Ved skolen

Pinocchio
Arthur
drenge fra skolen

Ved stranden

Pinocchio
Arthur
drenge fra skolen
inspektøren
politihunden
2 politimænd

Hos Gepetto

Gepetto

På vejen

Pinocchio
2 politimænd
politihunden

I havet

Pinocchio
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4

politihunden
Hos den grønne
fiskemand

Pinocchio
fiskemanden
politihunden

I grotten

Pinocchio
politihunden
due

I luften

Pinocchio
due

Hos politiet

Gepetto
2 politimænd
politihund

På havnen

Pinocchio
Slemming

På skibet

Pinocchio
Slemming
kaptajnen
børn fra byen

På havnen

folk fra byen

Slaraffenland

Pinocchio
Slemming
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5

kaptajnen
klovne
børn
I sovesalen

Pinocchio
Slemming
børn
kaptajnen
klovne

I kælderen

Pinocchio
Slemming
æsler/børn
klovne

I havet

Pinocchio
den blå pige
havuhyret

I havuhyrets bug

Pinocchio
Gepetto

I havet

Pinocchio
Gepetto

På stranden

Pinocchio
Gepetto
politihunden
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6

den blå pige
2 politimænd
Hos Gepetto
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Pinocchio
Gepetto

7

Elevark: Læse-teater

Læse-teater
Gruppemedlemmer:

Gruppens valg af episode/scene:

Roller i episoden/scenen?

Hvem læser hvilken rolle?

Navn på elev

Rolle

Titel: _____________________________________________________
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1

Hvem taler?

Replik….

2

Stemninger i episoden/scenen, som skal understøttes af et billede:

Stemning der skal Hvad skal billedet vise/indeholde?
vises….

3

Elevark: Berettermodellen

Berettermodellen
Handling...
Anslag

Præsentation

Uddybning

Point of no return

Konfliktoptrapning

Klimaks

Udtoning
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Elevark: Kontraktmodellen

Kontraktmodellen

Hvilken kontrakt har Pinocchio og Gepetto?

Hvordan bliver kontrakten brudt?

Hvilke prøver udsættes Pinocchio for?

Hvordan genoprettes kontrakten?
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Elevark: Slaraffenland

Slaraffenland
2&2 skal I bygge en model af en kulisse til teaterstykket om Pinocchio.
Kulissen skal bruges til scenen, der foregår i Slaraffenland.
I skal bygge modellen i en papkasse og bruge genbrugsmaterialer.
Tænk tilbage på filmen:
Hvad er der brug for, for at scenen kan spilles uden at ændre
baggrundskulissen?

Kulissen skal indeholde:
●
●
●
●

forlystelser
en sovesal
kælderen, hvor æslerne arbejder
impressionistisk farvevalg og tegnestil

I må gerne lave rekvisitter, der kan trækkes ind eller ud af kulissen med
snoretræk, mens scenen spilles. Eller ned fra loftet. Eller op gennem
gulvet.
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Elevark: Pinocchio og Svend Bendt

Spørgsmål:
Hvorfor er han uartig?
Hvad lyver han om?

Hvorfor lyver han?
(hvad er formålet med
løgnen?)
Hvad sker der, når han
lyver?
Hvordan reagerer
forældrene på løgnene?
Hvad betyder løgnen for
de 2 drenge?
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Sammenlign

Pinocchio

Pinocchio og Svend Bendt i skemaet:
Svend Bendt

jeg tænker...

Elevark: Pinocchio og løgnen

Pinocchio og løgnen
Fortæl med egne ord om Pinocchio og løgnen. Du må gerne bruge de oplysninger, I har
fundet frem til fælles på klassen.
Hvad sker der, når Pinocchio lyver? Hvorfor lyver Pinocchio? Hvilke konsekvenser får det for
Pinocchio, at han lyver? Og at han holder op med at lyve?
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