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grundfølelser 

Øjeblik fra filmen 

Rileys ledende følelser er Glæde 

Rileys mors ledende følelser er triste 

Rileys fars ledende følelse er vrede 

 

Spørgsmål til diskussion 

Hvilken følelse tror du ”styrer” dit 

hovedkvarter? 

Tror du at det altid vil være sådan eller 

kan det ændre sig gennem livet? 

Hvordan kan du ændre det? 

Hvorfor tror du at forældrenes 

grundfølelser ligner hinanden mere end 

Rileys? 
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grundfølelser 

Øjeblik fra filmen 

Frygt, tristhed, Glæde, vrede og afsky er 

alle grundfølelser 

 

Diskussionsspørgsmål 

Hvilken følelse kunne du bedst relatere dig 

til? 

Tror du det er den samme følelse, der 

overordnet kontrollerer dit 

”hovedkvarter”? 
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grundfølelser 

Øjeblik fra filmen 

Da triste og Glæde ved et uheld ryger til 

langtidshukommelsen, er det frygt, afsky 

og vrede, der skal styre hovedkvarteret 

 

Diskussionsspørgsmål 

Når det kun er frygt, afsky og vrede, der er 

tilbage, kan Riley så føle glæde eller 

tristhed? 

Tror du det er muligt at miste evnen til at 

føle en bestemt følelse? Hvordan tror du 

dette kan ske? 
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Kerneminder 

Øjeblik fra filmen 

I slutningen af filmen ser vi at Rileys nye 

kerneminder har flere farver 

 

Diskussionsspørgsmål 

Hvad tror du dette betyder? 

Kan du huske et tidspunkt, hvor du har følt 

mere end en følelse? 
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Kerneminder 

Øjeblik fra filmen 

De fleste af Rileys minder ryger hen til 

langtidshukommelsen. Dog bliver få minder 

gemt som kerneminder og skaber Rileys 

identitet og personlighed. 

 

Diskussionsspørgsmål 

Hvorfor tror du at nogle minder bliver til 

kerneminder? 

Hvad tror du bestemmer om et minde kommer 

i langtidshukommelsen eller bliver til et 

kerneminde? 
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Kerneminder 

Øjeblik fra filmen 

Da Riley danner et trist kerneminde, gør 

Glæde alt, hvad hun kan, for at mindet ikke 

bliver gemt i hovedkvarteret 

 

Diskussionsspørgsmål 

Er det muligt at ignorere eller glemme et 

ubehageligt minde? 

Hvordan kan et ubehageligt minde påvirke 

din personlighed på enten en negativ eller 

positiv måde? 
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følelser 
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”Negative” følelser 

Øjeblik fra filmen 

Gennem hele filmen har Glæde svært ved at 

forstå hvilken rolle og formål Triste har i 

Rileys liv. Det er først i slutningen at Glæde 

indser at Riley må opleve tristhed for at 

komme gennem smerte, at hun forstår 

Tristes formål 

 

Spørgsmål til diskussion 

Hvilke positive formål kan følelser som 

Tristhed, Afsky, Frygt og vrede have? 

Hvad sker der, når man ignorerer disse 

følelser? 

Kan Glæde have negative formål? 
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”Negative” følelser 

Øjeblik fra filmen 

Gennem hele filmen går Glæde til ekstreme længder 

for at tvinge Riley til at være glad og smile. Men jo 

mere Glæde Fokuserer på dette, jo mere frustreret, 

ensom og ked af det bliver Riley. Glæde tror også 

at det er hende, der er leder af hovedkvarteret. Men 

som filmen skrider frem, lærer vi, at Riley skal føle 

alle sine følelser og ikke kun glæde. 

 

Spørgsmål til diskussion 

Er det nødvendigt, at man altid er glad? 

Hvilke negative ting kan der ske, hvis man tvinger 

sig selv til at smile og være glad, selvom man 

faktisk ikke er glad? 

Hvordan er det er at være glad forskellig fra at 

være lykkelig? 
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”Negative” følelser 

Øjeblik fra filmen 

Da Bing Bongs raket ryger ned i hullet, 

prøver Glæde at overbevise ham om at det 

er okay og prøver at opmuntre ham ved at 

fjolle rundt. Triste sidder sammen med ham 

og forstår hans tab. 

 

Diskussionsspørgsmål 

Gjorde Glæde situationen bedre eller 

værre? 

Hvorfor var det Triste, der bedst kunne 

hjælpe Bing Bong, da han vat ked af det og 

ikke Glæde? 
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At komme 

igennem livets 

begivenheder 
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livets begivenheder 

Øjeblik fra filmen 

Bings Bongs raket kan kun flyve glæde i 

sikkerhed, da Bing Bong ofrer sig selv 

 

Diskussionsspørgsmål 

Er det nogle gange nødvendigt at give slip 

på noget, så man kan komme over til noget 

bedre? 

Er der nogen i dit liv, der er villig til at ofre 

sig selv på samme måde som Bing Bong 

gjorde? 

Er det nemt at give slip på noget? 
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livets begivenheder 

Øjeblik fra filmen 

Igennem hele filmen oplever Riley tab. Disse 

tab er både store og små. 

 

Diskussionsspørgsmål 

Hvilke følelser tænker du ofte hænger 

sammen med tab? 

Hvis du har mistet noget – det kan være 

stort eller småt – hvilken følelse tager så 

oftest kontrol over dit ”hovedkvarter”? 
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livets begivenheder 

Øjeblik fra filmen 

Tingene går ikke helt som planlagt. 

Flyttevognen kommer ikke. Rileys far har 

problemer på sit nye arbejde, Rileys ven 

finder en ny ven. 

 

Diskussionsspørgsmål 

Når tingene ikke går, som du havde planlagt, 

Hvad gør du så? 

Hvilken følelse tager kontrol over dit 

”hovedkvarter”, når der sker uventede ting? 
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At se ting fra 

andres 

synsvinkel 
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andres synsvinkel 

Øjeblik fra filmen 

Igennem filmen ser Rileys forældre ikke, at 

Riley kæmper med sine følelser. 

 

Diskussionsspørgsmål 

Hvorfor tror du ikke, at Rileys forældre 

kunne se, at Riley var ked af det og ensom? 

Føler du af og til at dine forældre og 

lærere bare ikke forstår dig? I så fald hvad 

kan du så gøre for at hjælpe dem til at 

forstå, hvad du føler og tænker? 
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andres synsvinkel 

Øjeblik fra filmen 

Da Riley kan forklare for sine forældre, 

hvad hun egentlig føler, så er hun bedre i 

stand til at få kontakt til sine forældre på 

en god måde. 

 

Diskussionsspørgsmål 

Selvom det er vigtigt at give udtryk for sine 

følelser på en god måde, er det ikke altid 

nemt. 

Hvorfor tror du nogle gange det er svært 

at give udtryk for og forklare, hvad man 

føler? 
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andres synsvinkel 

Øjeblik fra filmen 

I filmen får man indblik i hvad der sker inde i 

hovedet på en 11 år gammel pige, en mor og en 

far. 

 

Diskussionsspørgsmål 

Hvordan hjælper det at man kan kigge ind i 

hovedet på folk og se, hvad de tænker? 

Gør det det lettere at forstå andre 

mennesker, når man kan se deres tanker? 

Hvordan kan du hjælpe andre til at ”se” dine 

tanker? 


