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Aktiviteter - kapitel 6 -  0. klasse

Min familie. 
Først skal alle elever lave en tegning - eller med Lego/model-
lervoks lave en fremstilling - af medlemmerne i deres familie.
Efterfølgende viser eleverne på skift fremstillingen af deres fa-
milie og knytter to helt korte sætninger til. 
• I min familie er der mig og …
• Det jeg elsker allermest ved min familie er…
Til sidst indgår alle fremstillingerne i en udstilling, som kan
bruges til efterfølgende samtale om forskelle og ligheder.

Familien nu 
og i gamle dage. 

Forberedelse 
Som aktivitet til at give eleverne et autentisk billede af hvordan 
en familie fungerede for 30 eller 60 år siden, kan det være rig-
tig spændende at få nogen fra forældregenerationen og nogen 
fra bedsteforældregenerationen til at komme og fortælle om 
familielivet i deres barndom. Inviter gerne nogle fra forskellige 
familieformer, hvis I har mulighed for det.
 Det kan være godt at give fortællerne nogle spørgsmål at gå 
ud fra på forhånd. Eleverne kan være med til at lave spørgsmå-
lene.
 Det kan evt. være spørgsmål om, hvordan man boede, hvem 
der havde arbejde, hvor meget børnene gik i skole, hvad man 
spiste osv.

På dagen
Når klassen får besøg og skal lytte til fortællingerne, kan det 
være en fordel at være delt op i mindre grupper. En gruppe til 
hver fortæller, I har fået på besøg. Fortællerne kommer rundt 
til grupperne, så der gives et nuanceret billede af, hvad en fa-
milie er.
 Sørg for at sætte tid af til sidst, hvor eleverne kan få lov at 
fortælle, hvad de forestiller sig, der var bedre ”i gamle dage”, og 
hvad de synes, der er bedre i dag.

Vitello vil 
have en far

Oplæg til samtale ud fra ”Vitello vil have en far”.
• Hvorfor bor Vitellos far ikke sammen med Vitello og hans

mor?
• Hvor er Vitellos far?
• Hvorfor vil Vitello gerne have en far? Hvad siger han selv?

Tror du også, der kan være andre grunde?
• Er der nogen her i klassen, der ikke bor sammen med både

mor og far/kender du nogen, der ikke bor sammen med
både mor og far?

• Hvordan er det at snakke om det?
• Er det ok at ønske sig, at ens familie kunne være anderle-

des, end den er?
• Hvad kunne du ønske dig anderledes i din familie?
• Hvordan har Vitello det til sidst i filmen?

154/184




