
 

 

STORMVARSEL – ET UNDERVISNINGSMATERIALE 

 

Undervisningsmateriale til animationsfilmen ”Stormvarsel” (Rusland 2011) 

 

Niveau: Indskolingen, mellemtrinnet og overbygningen 
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Om filmen 

”Stormvarsel” er en animeret film i begge ords betydninger. Den er på den ene side en tegnefilm, en 

animationsfilm i meget enkel streg. Og filmens historie er på den anden side bestemt animeret, 

livlig og i elementernes vold.. Det er også en kærlighedsfilm i den betydning, at den ikke handler 

om noget som helst andet end den store kærlighed. Den måske uopnåelige kærlighed, hvis ikke 

skæbnen træder hjælpende til. For filmens to eneste personer er stille eksistenser, der kunne være 

trådt ud af en novelle af Herman Bang. Og sidst, men ikke mindst er filmen en smuk anekdote, en 

lille fortælling om det største i verden. Den er i øvrigt også meget morsom og underholdende. 

Enkelheden i fortællingen, det store emne, humoren og det forhold, at animationsfilmen er ordløs, 

gør den velegnet på alle niveauer i undervisningen. 

 

 



 

 

 

Handlingsreferat 

På det yderste af en forblæst klint med stejle skråninger direkte ned til havet ligger et lille hus. Eller 

rettere en vejrstation med alskens vejrinstrumenter placeret omkring huset. Her måler og 

dokumenterer en pige omhyggeligt stormstyrke og vindretning. Efter endt arbejde stiller hun sig i 

ventepositur. Hun venter på postbuddet, som da også kommer cyklende med brev, som hun uden at 

læse kaster ud fra klinten, hvor der ligger en hel bunke af uåbnede breve. Det gør der, fordi pigen 

hver dag putter et blankt papir i en konvolut, som den egenrådige husgås sætter fodaftryk på. 

Hvorefter pigen på løbehjul suser ned til byen for at putte brevet i postkassen - og modtage det 

næste dag af postbuddet, som hun tydeligvis er forelsket i. Og han i hende. Men de er for generte til 

at gøre noget ved det. Første dag blæser det moderat, næste dag med større kraft og på tredjedagen 

med en sådan stormstyrke, at postbud og pige så at sige blæser sammen og alle de uåbnede breve op 

i luften. Pige og postbud står tæt omslynget. 

 

Faglige mål 

Formålet med dette undervisningsmateriale er at give indsigt i og forståelse for menneskelige 

relationer og livsbetingelser samt udvikle indlevelse, empati og sociale kompetencer. Gennem 

arbejdet med filmen vil eleverne yderligere få mulighed for at træne og styrke faglige discipliner. 

 

Dansk 

Eleverne vil få mulighed for at 

 diskutere og bearbejde oplevelser og tanker, erfaringer og følelser 

 træne analyse og meddigtning samt få inspiration til at fortælle historier 

 behandle et universelt tema og se det i sammenhæng 

 tage stilling til og fremlægge en oplevelse samt styrke ordforråd og begrebsdannelse 

 

Billedkunst 

Eleverne vil få mulighed for at 

 undersøge og arbejde med billedkunst og -udtryk 

 fremstille billeder på baggrund af oplevelser og iagttagelser 

 undersøge en films billedsprog og selv arbejde med form og farve  

 

Opgavearkene indeholder forslag til spørgsmål og opgaver til brug i danskundervisningen og 

billedkunst. Da filmens målgruppe er meget bred, er der opgaveark for henholdsvis indskolingen, 

mellemtrinnet og overbygningen. De tre opgaveark afsluttes med en opgave, der kan danne 

baggrund for en evaluering af arbejdet. 

 

Fag og temaer 

Dansk 

Mission, mål og modstand 

Filmens hovedkarakter har et arbejde med daglige rutiner. Men de fylder ikke hendes liv. Hun er 

mutters alene (bortset fra måger og en nævenyttig gås) på den yderste kant af verden og har en drøm 

om fællesskab i almindelighed og kærlighed i særdeleshed. Målet for kærligheden er postbuddet, 

som også er interesseret, men som pigen – åh, så genert! Det er altså en kærlighedshistorie, hvor to 

personer er bestemt for hinanden, men ikke kan finde sammen.  

Hun holder kontakten ved lige ved at sende daglige breve uden indhold til sig selv. Som postbuddet 

så troligt afleverer. Deres kropssprog viser interesse, og de nærmest drages mod hinanden uden at 

nå nærkontakt. Indtil et stormvejr så at sige blæser dem sammen. Hovedkarakteren har altså et 



 

 

ønske og et mål, men kan ikke overvinde en tærskel, og det kan postbuddet heller ikke. Før naturen 

giver et hjælpende pust. 

I arbejdet med filmen på alle niveauer vil det være formålstjenligt at tage fat på hovedkarakterens 

ønske og mission. Megen dramatik handler om en person, som skal og vil nå et mål. Det er hele 

handlingen, som får sin næring ved modstand. Jo større modstand, jo mere dramatik Modstanden i 

”Stormvarsel” er uovervindelig generthed. Som kun en god omgang storm alligevel kan overvinde, 

så kærligheden som i mange gode historier til sidst sejrer.  

 

Billedkunst 

Storm i blåt 

”Stormvarsel” er en animationsfilm med en enkel og funktionel streg, Figurerne er stærkt stiliserede 

og kun ridset op med de mest nødvendige karakteristika, og der benyttes udelukkende en blå farve 

til at kolorere himmel, skyer og skygger i et ellers forenklet sort/hvidt univers. Blæsten dominerer 

landskabet, hvor alle ting tager form efter vindens retning og styrke og skaber liv og dramatik i 

billederne.  

Filmens nøgleord kan siges at være enkelhed, og denne enkelhed er et godt udgangspunkt for 

elevers egen produktion af billeder. Det er også interessant at arbejde med et element som vind, der 

ganske dominerer billedfortællingens udtryk.  

 

Filmfaglige vinkler 

Dramaturgi, persontegning og rekvisit 

Filmen er en ordløs animationsfilm på kun 8 minutter, hvilket betyder, at stort set alt overflødigt 

handlingsstof er skrabet væk. Eneste fedt på benet er indlagte morsomheder med gås, gæs og måger 

samt forblæste genstande og flagrende hår. Der er kun to personer, og både vejrstation og by er 

stærkt stiliserede. Derfor står handlingen klar og tydelig og inddelt i tre akter, som former sig som 

tre besøg af postbuddet. 

Det vil også være en god idé at se nærmere på rekvisitten, som er et vigtigt filmisk fortællegreb og 

især vigtigt i en ordløs film, hvor billederne (og lydside) alene bærer handlingen frem. Brevet som 

rekvisit er et tydeligt kommunikationsmiddel, som forbinder mennesker. Det er dog her ikke 

brevenes indhold, men afleveringen, der er omdrejningspunktet. 

Nedenstående opgaver er opgaver så generelt, at de eventuelt i bearbejdet form kan bruges på alle 

undervisningsniveauer. 

 

Opgaveforslag 

 Tegn en handlingslinje og plot postbuddets besøg ind på linjen. Hvad sker der før, under og 

efter besøgene? 

 Tal i klassen om pigen og hendes arbejde og dagligdag. Hvordan ser hun ud? Hvad laver 

hun? Og hvad er hendes højeste ønske? Hvordan viser filmen, at hun har et ønske og et mål? 

 Hvordan viser forhindringerne for at nå målet sig? 

 Hvordan viser filmen, at personerne er interesserede i hinanden, men generte? 

 Tal også om stedet, hvor hun bor. Hvordan er stedet skildret? Hvordan er beliggenheden? 

Hvilken betydning har beliggenheden for handlingens fremdrift?  

 Og hvordan viser filmen, at vinden er stærk og tager til? Og er en medspiller? 

 Tal om rekvisittens betydning for en film. Hvad er rekvisitten i ”Stormvarsel”? På hvilken 

måde bruges rekvisitten? Hvilken betydning har breve og det at modtage dem? 

 

 

 



 

 

 

Opgaveark med spørgsmål 

Dansk og billedkunst: 

Formål 

At få indsigt i og diskutere filmens tema og træne grundlæggende analyse af billeder og fortællinger 

samt at udtrykke sig mundtlig, skriftligt og i billedsprog.  

 

Opgaver 

Indskolingen  

Alle 

1. Find så mange ord, der fortæller noget om pigen, og skriv dem på tavlen. Hvad er hun for en 

størrelse? 

2. Tal om hendes arbejde og om, hvorfor hun skriver breve til sig selv. 

3. Hvorfor er der ikke noget indhold i brevene? Og hvorfor smider pigen dem væk, når hun får dem 

af postbuddet? 

4. Hvad er hendes højeste ønske? 

5. Hvorfor er det svært for pigen at få opfyldt sit ønske? 

Afsluttende opgave 

To og to 

6. Hvis pigen havde mod til at skrive et brev til postbuddet, hvad ville hun så skrive? Skriv et lille 

brev eller lav en tegning til postbuddet fra pigen, hvor I kun må bruge sort blyant og blå farve. 

 

Mellemtrinnet 

Alle 

1. Hvad er pigens daglige arbejde? Og hvad er hendes mission? Hvad ønsker hun at opnå? 

2. Hvad gør pigen for at opnå sit mål? 

3. Hvilke forhindringer møder pigen på vejen mod målet? Og hvorfra får hun hjælp? 

4. Hvad er postbuddets mål? Og hvilke forhindringer møder han? 

5. Hvilken rolle for løsningen af konflikten spiller stedet og naturen? 

Alene 

6. Tegn et billede, hvor naturens voldsomme elementer dominerer billedet. Det kan være storm, 

styrtregn eller snefygning. I må kun bruge sort blyant og blå farve. 

Afsluttende opgave 

7. Hvis pigen havde mod til at skrive et brev til postbuddet, hvad ville hun så skrive? Skriv et lille 

brev fra pigen til postbuddet. Eller fra postbuddet til pigen. 

 

Overbygningen 

Grupper 

1. Tal om, at to mennesker kan være bestemt for hinanden. Hvordan viser filmen, at pigen og 

postbuddet bør have hinanden, og at de hører sammen?  

2. Hvad hindrer disse mennesker i at få hinanden? Hvor mange forhindringer er der i filmen? Og 

kan I komme på andre forhindringer for to, unge elskende? 

3. Skriv en liste over disse forhindringer og tal om, hvad der kan skyldes forhindringerne, og hvad 

der skal til for at de kan overvindes? 

4. Fremlæg jeres tanker for klassen og tal om kærlighedshistorier. 

Alle 

5. Hvilke andre kærlighedshistorier med store forhindringer kender I? 

To og to 



 

 

6. Tegn en kærlighedshistorie i tre billeder – første, anden og tredje akt – hvor I kun må bruge sort 

blyant og blå farve. I kan eventuelt også animere filmen på jeres smartphone og vise den for 

klassen. 

Afsluttende opgave 

Alene 

7. Skriv en lille tekst om kærlighed med forhindringer, hvor breve indgår i handlingen.. 
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