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  Program
10.00-10.30: Tjek-in, kaffe og brød 
Marked med forlag og undervisningsportaler.

10.30-10.40: Velkomst

10.40-11.10: Fælles oplæg – Identitet i grænse-
landet v/ Wienke Reimer
Wienke er uddannet antropolog og har sine rødder 
dybt forankret i Sydslesvig. Hvordan man gør imens 
man bor i Berlin, er på udlandsophold i Vietnam eller 
Sydafrika og hvordan den globale verden hænger sam-
men med det danske mindretal fortæller hun om i sit 
oplæg tirsdag formiddag.

11.10-12.10: Workshoprunde 1
Se beskrivelse. Vælg fire workshops i prioriteret række-
følge.

12.10-13.00: Frokost 
Marked med forlag og undervisningsportaler.

13.00-14.00: Workshoprunde 2

14.00-15.00: Besøg på Flensborg gamle kirke-
gård v/ Klaus Tolstrup Petersen fra Den Slesvigske Sam-
ling
Kom og klap Istedløven og se danske, tyske og nordi-
ske soldatergrave og mindesmærker fra De Slesvigske 
Krige.

TEMADAG
Genforening og grænsedragning i historie og samfundsfag

Hvordan kan man gøre Genforeningen til en rel-
evant begivenhed for nutiden og samfundsfag-
et? Hvordan kan man bruge begivenheden til at 
undervise i identitet, mindekultur og tysk? Er det 
grænsen eller grænselandet, der er vigtigt? Hvad 
kan man gøre tværfagligt på mellemtrinnet? 
Hvilke nye undervisningsmaterialer findes der 
til emnet? Hvorfor er det overhovedet relevant 
væsentligt for elever i Valby eller Viborg? Og 
hvor endte Istedløven egentlig henne?
 
I anledning af 100-året for Genforeningen og 
den dansk-tyske grænsedragning inviterer FA-
LIHOS, Clio og Grænseforeningen til en prak-
sisorienteret temadag. Jubilæet vil gennem 
en række workshops blive gjort relevant for 
elever i hele landet – nu og i fremtiden.

Forlag og undervisningsportaler vil være til 
stede og præsentere deres materialer om 
Genforeningen.

Tid og sted: 4. februar, 2020 på Dansk Centr-
albibliotek, Norderstrasse 59 i Flensborg.

Pris: 250 kr. Gratis for medlemmer af FALIHOS.

Tilmelding via: Gunvor Vestergaard  
gv@graenseforeningen.dk senest 15/1.
Oplys: Navn, ansættelsessted, EAN/eller 
CVR-nummer, e-mail, mobil, ønske om work-
shop (vælg 4 i prioriteret rækkefølge – se 
beskrivelser) samt evt. medlemskab af FALI-
HOS.



  

1) Grænseforeningens undervisningsmateri-
aler og aktiviteter
Gunvor Vestergaard og Claus Jørn Jensen, Grænsefor-
eningen
Grænseforeningen præsenterer undervisningssi-
den ”I et grænseland” og undervisningsaktiviteter 
i forbindelse med jubilæet.

2) Genforeningen og identitet i dag
Mette Damgaard Jørgensen og Dennis Hornhave Ja-
cobsen, FALIHOS
Med udgangspunkt i en række nye interviewfilm 
med unge fra mindretallene stilles der skarpt på, 
hvordan man kan arbejde med identitet i sam-
fundsfag og historie.

3) At undervise i grænseland – langt fra 
grænsen
Niells Schou, lektor emeritus, Grænseforeningen
Hvorfor og hvordan skal og kan man undervise i 
grænser og grænseland, når man ikke lige bor i 
nærheden af en fysisk grænse?

4) Mindesmærker og mindekultur i baghaven
Clio 
Workshoppen tager udgangspunkt i, hvordan man 
kan inddrage de mange mindesmærker for Genfor-
eningen, der findes over hele landet.

5) Genforeningen for mellemtrinnet
Mette Kongstad Welling og Rasmus Welling, Forlaget 
Klim
Med udgangspunkt i en ny aktivitetsbog til ”Sigurd 
fortæller om Genforeningen” gives en masse prak-
siseksempler på, hvordan man kan undervise i en 
lang række fag på mellemtrinnet.

6) Identitet og mindretal – Hvad vil det sige at 
være dansk?
Grænseforeningens elevambassadører 
Workshoppen introducerer praksisøvelser til, hvor-
dan man kan arbejde med national identitet.

7) Historie i tyskundervisningen
Clio
Hvordan kan man inddrage Genforeningen i tyskun-
dervisningen, så eleverne også faktisk får talt tysk?

8) Genfor-hvad-for-noget?
Klaus Tolstrup Petersen, Den Slesvigske Samling
Alt hvad du behøver at vide om Genforeningen, hvis 
du ikke føler dig helt sikker på historien.

9) At mødes hen over grænsen
Sally Flint-Hansen, Dansk Skoleforening for Sydslesvig 
og Per Öetzmann, Grænseforeningen
Lejrskole, udveksling, skolekontakt. Kunne du godt 
tænke dig, at dine elever fik kontakter hen over 
grænsen, så kan du høre mere om mulighederne.

Konferencens workshops

TEMADAG
Genforening og grænsedragning i historie og samfundsfag



Den kolde Krig som 
grafisk facilitering i 9.M

af historielærer på Sindal Skole og pædagogisk konsulent på CFU i Hjørring, Lars A. Haakon-
sen.

Som historielærer er ét af de vanskeligste 
temaer at undervise i Den kolde Krig. Den 

handler om en krig, der aldrig kom, en mur 
nede i Berlin som for længst var væk, inden 
eleverne blev født og nogle fjender som, for 
størstedelens vedkommende, nu er vores 
allierede i såvel NATO og EU. Læg dertil, at 
der i modsætning til fx 2. verdenskrig ikke 
er nogen film, som ”Hvidstensgruppen” eller 
”Flammen og Citronen”. Alt i alt kan Den 
kolde Krig virke mere end almindelig diffus, 
men kan man mon tegne den? 

Lad det være sagt med det samme. Mine ev-
ner inden for tegningens kunst er ikke store. 
Et par skæve og ikke kønne tændstikmænd 
opsummerer vist mine evner! Men selvom 
tegneevnerne altid har været mindre end 
små, så har jeg ofte forsøgt at tegne modeller 
på tavlen, fx af det økonomiske kredsløb eller 
koncentriske cirkler, der viser, hvordan begi-
venheder langt borte kan have indflydelse på 
lokalområdet og det enkelte menneske. Dette 
har, trods fraværende æstetik, givet eleverne 
en vis forståelse for faglige begreber. Kunne 
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disse erfaringer mon bruges i forhold til un-
dervisning omkring Den kolde Krig – kunne 
man mon lige frem tegne den? 

Jeg kendte en grafisk facilitator, Jakob Storm 
Bruun, fra tidligere projekter. Mit kendskab 
til grafisk facilitering var beskedent, men un-
der vores samtaler om et projekt i 9. klasse på 
Sindal Skole havde Jakob bl.a. fortalt, at:  

Grafisk facilitering i undervisningen får ele-
verne til at behandle læringsstoffet med flere 
områder af hjernen - auditivt, visuelt, moto-
risk, kognitivt og verbalt. Først læser eller hø-
rer eleverne læringsstoffet, hvorefter de om-
danner det med deres fantasi til billeder og 
gennem samtale i gruppen skabes en visuel 
fortælling, som tegnes på papiret. Billederne 
kombineres med stikord på tegningen, så der 
ikke er tvivl om det, de betyder. Efterfølgende 
præsenterer eleverne mundtligt deres visu-
aliseringer for de andre elever (Jakob Storm 
Bruun). 

Ud fra dette, og efter lidt planlægning, stod 
Jakob og jeg ansigt til ansigt med min 9. 
klasse. Foran os var fire undervisningstimer 
og en kold krig. Dagens læringsmål var at 
give eleverne en bedre forståelse af, hvordan 
begivenhederne under Den kolde Krig hang 
sammen. Desuden var målet også at give 
eleverne et kronologisk overblik over perio-
den - og mindst lige så vigtigt, at få dem til at 
forstå, hvordan disse begivenheder langt væk 
fik betydning for den enkelte borger i Dan-
mark under Den kolde Krig. 
Efter præsentation af dagens program, lidt 
teori om grafisk facilitering og opvarmning-
søvelser på A3-papir var tiden kommet til 
den første fællesopgave.  I historieunder-
visning havde eleverne bl.a. arbejdet med 
Winston Churchills ”Jerntæppetale”, Stalins 
respons på denne, samt den amerikanske 
præsident Trumans doktrin om, at alle natio-
ner måtte vælge mellem de forskellige måder 
at leve på. 
I fællesskab talte vi om, hvordan dette kun-
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ne tegnes. Herefter blev tre elever valgt til at 
tegne det, som klassen havde besluttet. Resul-
tatet ses her ved siden af. 

Herefter var klassens elever klar til at blive 
delt i mindre grupper. I grupperne blev for-
skellige emner af Den kolde Krig behandlet – 
heriblandt Rumkapløbet og Berlinmurens op-
førelse og fald. Spørgsmålet var nu, hvordan 
man illustrerede de vigtigste pointer i emnet, 
så det gav mening for resten af klassen? Dette 
arbejdede eleverne meget koncentreret med. 
Det var en sand fornøjelse at høre eleverne 
bruge de faglige begreber i deres argumen-
tation for, hvordan deres grafiske produkt 
skulle se ud. Netop disse refleksioner synes 
jeg ellers kan være svære for eleverne at sætte 
ord på. Her havde Jakob en god forklaring på 
ud fra et grafisk faciliterings- synspunkt;
" Tegningerne giver eleverne nogle visuelle 
symboler at hænge stoffet op på, og når sym-
bolerne er på samme tegning, er man bedre i 
stand til at se den store sammenhæng. Samti-
digt har tegningerne også let ved at fremkalde 
følelser. Måske fordi de er smukke, skræm-
mende, kærlige eller - som de oftest er - skæ-
ve og sjove. Det er jo på grund af følelserne, 
at viden lagres i hukommelsen, og netop fordi 
tegningerne ikke nødvendigvis skal være flot-
te, kan alle være med.”(Jakob Storm Bruun).

Efter grupperne havde færdiggjort deres 
udkast til, hvordan deres emne skulle ansku-
eliggøres, blev dette præsenteret for resten af 
klassen, som gav respons på både det histo-
riefaglige og den grafiske facilitering. Denne 
respons blev brugt til at lave forbedringer af 
det endelige produkt – en mere end tre meter 
lang plade, hvorpå der var monteret papir, så 
pladen kan bruges igen og igen til nye grafi-
ske faciliteringer. 

Inden den endelige tegning var det vigtigt, at 
det kronologiske overblik blev skabt. Derfor 
skulle eleverne være enige om, hvor de for-
skellige emner skulle tegnes. Et af historiefa-

gets faglige mål er, at: ”eleverne på baggrund 
af et kronologisk overblik kan forklare, hvor-
ledes samfund har udviklet sig under for-
skellige forudsætninger.” Til dette var pladen 
helt perfekt. Berlin-muren blev brugt som en 
tidslinje, hvorfra eleverne bl.a. fik en forstå-
else for, hvordan begivenheder i den store 
verden, fx Cuba-krisen, havde betydning for 
en dansk hverdag – noget som ellers kan være 
vanskeligt at anskueliggøre. Netop dette felt 
havde også været mit læringsmål.

Alle var mere end tilfredse med det færdige 
resultat, og ikke mindst elevernes ejerskab til 
projektet overraskende mig. Det kom også 
bag på mig, hvor motiverede eleverne var 
under hele forløbet. Pauser, som ellers altid 
var i høj kurs hos 9.M., blev for mange af ele-
vernes vedkommende brugt på finjusteringer 
af tegningen og samtaler om det historiske 
indhold. Alt i alt blev grafisk facilitering en 
succes og en anderledes måde at arbejde på 
– ikke mindst i forhold til de kulturteknik-
ker, som eleverne skal præsenteres for og kan 
bruge i forbindelse med afgangsprøven.

Skæbnen ville, at 9.M. trak historie som én 
af deres afgangsprøver i sommers. Her valgte 
fem ud af klassens otte grupper at benyt-
te grafisk facilitering som deres produkt til 
understøttelse af deres problemstilling. Disse 
eksaminationer gik langt bedre end forventet, 
og de faglige pointer blev fint præsenteret. 

Jeg synes grafisk facilitering har givet elever-
ne et nyt sprog. De historiefaglige begreber 
bliver knap ”så farlige” at bruge og der er 
plads til at lave fejl – både grafisk, men også 
i forhold til erkendelser. ”Nåå, det er sådan 
det hænger sammen” blev en af mine elevers 
yndlingssætninger, så det er på ingen måde 
sidste gang mine elever udsættes for grafisk 
facilitering i historiefaget. 
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Samfundsfaglig metode i 
undervisningen

Side 9

Ved Lærerstuderende Absalon Vordingborg Lasse Jack Lund – Jensen & Martin Graff Jørgensen

Metodeundervisning og samfundsfag er 
sjældent to begreber der høres i sam-

menhæng i nutidens folkeskole. Det kan der 
være flere årsager til; undersøgelser viser, at 
metode ikke bare er det mindst populære 
emne blandt eleverne, men også blandt læ-
rerne.  (Ifølge undersøgelser udgivet af Carsten 
Linding Jakobsen m.fl. i 2011 er metodeunder-
visningen i samfundsfaget klart det mindst inte-
ressante hos eleverne med en opinionsbalance på 
-8,6% og blandt det mindst attraktive at undervise 
i for lærerne med en opinionsbalance på -33,4%.)

Derfor er det måske naturligt, at begreber 
som metode og statistik hurtig forsvinder 
ud af elevernes erindring, når samfundsfags-
timen er slut. Denne artikel tager udgangs-
punkt i netop denne problematik; metode-

undervisningen (eller mangel på samme) i 
samfundsfaget, og specielt hvordan man kan 
gentænke denne undervisning, frigjort fra 
de, på mange måder, mangelfulde nuværende 
undervisningsmaterialer. Artiklen er på ingen 
måde tænkt som en kritik af den nuværende 
undervisning i samfundsfag, men som en in-
spiration til hvordan man for fremtiden aktivt 
kan sikre et større indhold af metode i under-
visningen. Artiklen er skrevet på baggrund 
af en opgave, i forbindelse med samfundsfag 
undervisningen på Læreruddannelsen i Vor-
dingborg.

Der er ingen tvivl om, at metode er et nedpri-
oriteret område i dagsordenen for samfunds-
fagets og undersøgelser viser, at det både er 
svært for lærere og elever at skabe motivati-



onen for begrebet og at skabe faglig relevant 
undervisning i emnet. Ser man generelt på 
læringsmidler og specielt på fremadstormen-
de digitale læringsmidler, finder man tekster 
og statistikker, der ikke er opdateret. Der en 
både en mangel på aktualitet og indholdet er-
langt fra mange af elevernes livsverden. Dette 
gør at eleverne kommer til at mangle forstå-
else, og mangle noget at koble deres allerede 
opnåede viden i samfundsfaget til. Tager man 
et blik på de digitale læringsmidler, er det 
muligt, at det er her årsagerne skal findes. 
Her ses konforme og statiske læringsmidler, 
der ligesom undersøgelserne viser at være 
stærkt nedprioriteret. Kort opsummeren-
de er der specielt tre problematikker, der er 
gældende for alle de tre analyserede portaler 
(ClioOnline, Gyldendal og Coagmento): Den 
manglende sammenkobling mellem de fire 
idealtyper i samfundsfagsundervisningen, det 
manglende udgangspunkt i aktualitet og ele-
vernes livsverden, og det manglende fokus på 
at give mere, fagligt relevant, konkret indhold 
til eleverne.

Selvom der kan argumenteres for, at der, spe-
cielt hos ClioOnline, er en række af konkrete 
øvelser til rådighed, er det stadig bemærkel-
sesværdigt, hvor få øvelser der er til rådig-
hed, der formår enten at koble det konkrete 
i metoden sammen med det generelle faglige 
indhold i samfundsfagsundervisningen, et 
emne der har en høj grad af aktualitet hos 
eleverne, eller en blanding af alle tre, der, 
ud fra forfatternes perspektiv, ville være det 
klart mest oplagte. Netop den manglende 
aktualitet, og den manglende grundlæggende 
tilstedeværelse af et udgangspunkt i elevernes 
livsverden, er absolut også en af de største 
problematikker i forhold til undervisnings-
indholdet. Dette er samtidig også en stor 
kontrast i forhold til underviserne, der igen-
nem undersøgelser beskriver, hvor vigtigt det 
er at bruge de digitale ressourcer. Specielt når 
vi tager fat i den nye generation af undervi-
sere, der ser brugen af digitale læringsmidler 

som den nye fremtid.

Derfor er der brug for nytænkning og en op-
datering for at få eleverne til at forstå, hvilken 
betydning internettets udfordringer har på 
både godt og ondt. For at elever skal tilegne 
sig denne forståelse kræver det ikke radikale 
ændringer fra undervisere eller fra de læ-
ringsmidler, der er til rådighed. 
Ud fra emnevalget, metodeundervisnin-
gen i samfundsfaget, med udgangspunkt i 
fagområdet sociologi er det dog naturligvis 
nødvendigt at gøre sig en række overvejelser 
omkring hvilke teorier og metoder, der skal 
være en del af ens fokus.

I forhold til underviseren kræver det, at man 
er klar til at rammesætte forløbet og være 
klar til at inddrage eleverne i undervisningen, 
hvor eleverne selv skal være med til produ-
cere og designe de statistikker, der sammen 
med redidaktiserede læringsmidler, skal bru-
ges for at skabe en spændende og anderledes 
proces. En proces med fokus på at udfordre 
elevernes egen kreativitet og innovative til-
gang til forståelsen af stoffet.

Det er samtidig også vigtigt, at underviseren 
gør metode klart og forståeligt både ved hi-
storisk gennemgang af forskellige teoretikere, 
men også at man lærer at tolke forskellige sta-
tistikker, og få indblik i hvordan der samles 
data til disse, så eleven selv kan få et indblik 
i, hvad deres arbejde kan ende ud i, og være 
med til at skabe motivation for opgaven og 
stolthed over ens produkt. Essensen af denne 
tankegang er altså at fremstille et alternativ 
til nogle af de nuværende muligheder, der er 
for lærere i folkeskolen, og give en analyse 
af disse nuværende læremidler. For at sikre 
en undervisning der både er motiverende 
for eleverne, og sikre en indlæring hos selv-
samme, er det nødvendigt også at overveje at 
vælge tilgange, som eleverne finder interes-
sante at gøre brug af. Dog er det også vigtigt 
at påpege, at når fokus specifikt er valgt i et 
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emne og arbejdsmetoder, som hverken ele-
ver eller lærere generelt finder spændende at 
arbejde med, at det også nødvendigt at stille 
krav til eleverne om at arbejde på nye måder, 
der kan være med til at give ny indsigt og 
forståelse, selvom det måske ikke er den mest 
attraktive tilgang, ud fra elevernes perspektiv. 
Dette gøres den ud fra tanken om, at det er 
nødvendigt at “ramme” eleverne, både fagligt 
og pædagogisk, på en måde som både er trygt 
og sikkert for eleverne, men som samtidig er i 
stand til at udfordre dem og til at presse deres 
faglige grænser for at udvide dem yderligere. 
Dette vil samtidig danne grundlaget for en 
bred forståelse i samfundsfagets taksonomi, 
og sikre eleverne den essentielle blanding af 
en formal og materialdannelse.

For at skabe et mål for undervisningsforløbet 
i metode og sociologi er det vigtigt, at man 
indledningsvis rammesætter undervisnin-
gen og i den proces forventningsafstemmer 
med eleverne. Derfra har man som lærer fra 
start af skabt basis for struktur, og sikret sig 
at eleverne føler sig inddraget, og med en reel 
mulighed for selv at præge undervisningen. 
Derefter kan man begynde at præsentere ele-
verne for begrebet metode og dens anvendel-
se. I empirifasen er det vigtigt, at man har alle 
elever med. Dette kan gøres ved, at man giver 
eleverne fri mulighed for, hvilken slags data 
de ønsker at indsamle. Videre kan en diffe-
rentieret tilgang skabe mulighed for at opti-
mere de stærke elever, ved at de kan designe 
videre på deres dataanalyser og gøre det mere 
relevant for dem. 

For fx at opnå ny viden i sociologi og metode, 
kan der fx tages fat i Anthony Giddens teorier 
om individualisme og moderniteter. Dette 
kan gøres ved, at man igen bringer elevernes 
livsverden ind, der kunne f.eks. gøres brug af 
begreber som fake news, sociale medier og 
big data, og inddrager nogle af deres erfarin-
ger for at kunne anskueliggøre Giddens teo-
rier. Statistikker viser, at de unge bevæger sig 

mere end nogensinde på de digitale platfor-
me, og har derfor mere end nogensinde før 
brug at forstå, hvad det indebærer, og i den 
sammenhæng kan specielt metodeundervis-
ningen i sociologi være utrolig afgørende. 
Denne redegørende og formale proces skal 
gerne gøre, at eleverne føler sig klar til syn-
tesen, hvor eleverne skal prøve kræfter med 
Giddens. 

Undervejs skal denne nye viden og forståel-
se af metoderne gøre eleverne i stand til at 
præsentere egne dataanalyser, udvalgt ud fra 
elevernes egne livsverdener, f.eks. ved at fo-
kusere på elevernes egne fritidsinteresser, an-
tal besøg på det lokale pizzeria, hvor mange 
sodavand kontra hvor meget vand de drikker 
om dagen, timeforbrug på online spil eller 
lignende. Dette er tænkt som eksempler der 
løbende kan inddrages for at give en bedre 
forståelse af metoden.

I forhold til emnet sociologi vil det være 
oplagt at afslutte forløbet med en større op-
gave med specifikt fokus i snitfladen mellem 
sociologi og metode. Her kunne det f.eks. 
være oplagt at stille en opgave med fokus på  
elementer i elevernes hverdag, der har en stor 
tilstedeværelse, og som samtidig kunne have 
en faglig relevans i sociologien. Her kunne 
der f.eks. være tale om mængden af skærmtid 
kontra mængden af søvn, et fokus på brugen 
af sociale medier, hvor længe er eleven på 
diverse medier, hvilke bruges mest, og hvad 
bruges de til, at sammenligne hvor lang tid 
eleverne bruger på at socialisere med andre 
digitalt, fysisk, i foreningsaktiviteter eller et 
fokus på den generelle trivsel hos unge men-
nesker i nutidens Danmark (her ville det 
være nødvendigt med en personlig distance-
ring ved at opsamle data andre steder fra). 

Overgangen fra banale eksempler som pizze-
riabesøg og antal søskende til de mere dybde-
gående emner som socialisering skal samtidig 
sikre en progression i metodebruget, og sam-
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tidig være en øjenåbner for eleverne i forhold 
til anvendelsesmulighederne i metoderne. 
Samtidig sikrer det også hele tiden en dybere 
og mere kompleks forståelse af metoden. Det 
er nemlig også gennem denne fortrolighed 
med metoden, at eleverne opnår en større 
faglig viden, både om temaet der behandles 
og om metoden generelt; dens fordele og 
ulemper.

En konkret stilet opgave til eleverne kunne 
være at starte med at undersøge, hvor meget 
tid der bruges sammen med venner digitalt, 
i fysisk samvær udenfor skoletiden og i for-
eningslivet. Sammenligne de tre, og inddrage 
begreber som socialisering, identitet og mo-
dernitet i undervisningen, med det formål at 
give eleverne et indblik i deres egen verden, 
og samtidig en forståelse af hvordan den mo-
derne socialisering foregår, hvilke fordele og 
ulemper det medbringer osv.

Valget af begreber i ovenstående eksempel 
er udelukkende for at eksemplificere tanke-
gangen hos forfatterne, og kan erstattes med 
andre typer af indhold i samfundsfaget uden 
de store udfordringer. Den grundlæggende 
tanke i sammensætningen er hele tiden, at 
det fælles fokus bliver metode, lige meget om 
undersøgelsesemne for opgaverne er frit at 
vælge for eleverne, eller om der gøres brug af 
lærerinitieret undervisning.

Konklusionen af dette er, at det er muligt at 
sammensætte et undervisningsforløb med fo-
kus på metodeundervisningen i samfundsfa-
get, der i langt højere grad end de nuværende 
læremidler, gør det muligt at tage udgangs-
punkt i aktualitet og elevernes livsverden. På 
sigt skulle det gerne sikre, at metode får en 
langt større plads i undervisningen, og der-
med også får muligheden for at vende tilbage 
fra glemslen. Metode er jo netop bindemidlet 
i faget, det der anvendes uanset de enkelte 
gruppers emner eller fællesemnerne.
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NYE FAGHÆFTER I HISTORIE 
OG SAMFUNDSFAG

MISSION NED I LIX

Tja, bum. Hvordan begynder man en ar-
tikel, hvor man gerne vil gøre indholdet 

let og levende samtidig med, at teknikaliteter 
formidles lødigt og ordentligt? Det gør man 
måske slet ikke – det må du selv vurdere efter 
endt læsning. 

Sagen er den, at en lovændring i 2017 lempe-
de bindingerne i Fælles Mål. Formålet var at 
give større råderum i forhold til at tilrettelæg-
ge en undervisning, som er meningsfuld og 
som udfordrer en mekaniseret tolkning af de 
faglige mål, hvad forlag og læringsplatforme 
i særdeleshed har bidraget til siden reformen 
i 2013. Skåret ind til benet, betød lempelsen 
i praksis, at 3170 bindende færdigheds- og 
vidensmål blev gjort vejledende.  Ændringen 
af færdighed- og vidensmålene fra bindende 
til vejledende havde den afledte konsekvens, 
at læseplanerne og undervisningsvejlednin-

ger måtte genskrives, så færdigheds- og vi-
densmålsparrene kunne erstattes af forslag til, 
hvordan færdigheds- og vidensområder kan 
omsættes til praksis. 

Hvor læseplanerne er det juridiske doku-
ment kommunerne vedtager, hvis de ikke 
selv udarbejder et alternativ, så kender man-
ge undervisningsvejledningen som et digert 
værk, hvor det kræver en mere end alminde-
ligt skarp didaktiker at forstå indholdet. Det 
var derfor med stor begejstring undertegnede 
sagde ja til at deltage i arbejdsgrupperne for 
genskrivningen på vegne af Falihos – Chri-
stian Arnth Jørgensen for samfundsfag og 
Dennis Hornhave Jacobsen for historie. 
Arbejdet med genskrivningen bestod af en 
rådgivningsgruppe bestående af lærere, le-
dere, videnspersoner og repræsentanter fra 
Danmarks Lærerforening, KL, Børne- og 

Af: Christian Arnth Jørgensen og Dennis Hornhave Jacobsen, FALIHOS



Kulturchefforeningen samt Skolelederfor-
eningen. Gruppen var under ledelse af Lene 
Tanggaard. Rådgivningsgruppen havde til 
opgave at udarbejde anbefalinger til imple-
menteringen af de nye rammer for Fælles Mål 
og var på den måde retningsgivende for det 
arbejde, hvor Falihos bidrog med konkrete 
forslag til indholdet af faghæftet. Rådgiv-
ningsgruppen offentliggjorde forud for arbej-
det fem anbefalinger, som de enkelte
arbejdsgrupper anvendte som rettesnor for 
arbejdet.
Rådgivningsgruppens fem anbefalinger var:

• Færre bindinger skal give øget lokal og 
didaktisk frihed til skoler

• Vejledningen skal forankres i folkeskolens 
formål 

• Undervisningens tilrettelæggelse ud fra 
folkeskoleloven

• Faglige mål som central didaktisk kategori
• Styrkelse af den professionelle dømme-

kraft

Ud over de fem anbefalinger var det en cen-
tral opmærksomhed at sikre eksempler og 
konkretiseringer, så vores kolleger oplever, 
at særligt vejledningen bliver et anvendeligt 
redskab, når undervisningen skal planlægges. 
Af samme grund havde vi undervejs i proces-
sen en god dialog med andre praktiserende 

lærere og skal vi tro deres feedback, så lykke-
des mission ned i lix. En enkelt lod sig endda 
citere for, at undervisningsvejledningen nu 
kunne tages med i 8. klasse, så de ved selvsyn 
kunne se, hvad de skal have ud af undervis-
ningen. 

Fremtidssikrede faghæfter?
Så nu er vi endelig i mål med de perfekt 
trimmede og meningsfulde fagformuleringer! 
Fremtiden og den hellige gral er vel forva-
ret… Nej! Naturligvis ikke. Alt beror på valg 
og er underlagt en mere eller mindre eks-
plicit styring, som man i demokratiets ånd 
bør forholde sig kritisk til, fx har debattører 
forholdt sig undrende til, at innovation og en-
treprenørskab skal klistres på kulturfagene. I 
vores optik er et element i det entreprenante, 
at man både har viden, færdigheder og hold-
ninger til den kultur, den fortid og det sam-
fund vi alle er en del af, hvorfor innovation 
og entreprenørskab i den grad har en beret-
tiget plads også i vores fag, men hey… – den 
faglige debat fortsætter – heldigvis.   

På Folkeskolen.dk kan du læse mere: 
https://www.folkeskolen.dk/820265/nye-fag-
haefter-til-historie-og-samfundsfag-det-skul-
le-vaere-mere-konkret---det-er-lykkedes

Side 14

https://www.folkeskolen.dk/820265/nye-faghaefter-til-historie-og-samfundsfag-det-skulle-vaere-mere-k
https://www.folkeskolen.dk/820265/nye-faghaefter-til-historie-og-samfundsfag-det-skulle-vaere-mere-k
https://www.folkeskolen.dk/820265/nye-faghaefter-til-historie-og-samfundsfag-det-skulle-vaere-mere-k


KONGENS JAGTGILDE

”Mundskænk! Smag på vores postej,” 
befaler kongen. ”Bliver du dårlig? Kig 

mig i øjnene!” 
”Den smager fint”, lyder det spagt fra pigen 
der griner med mad i munden. Hun går i 5. 
klasse på Skovlunde Skole afd. Rosenlund og 
skal smage på Frederik den 2.’s mad, inden 
majestæten selv spiser.
”Ja, vi er jo ikke vant til at spise blandt bøn-

der i Ballerup, så man ved jo aldrig,” mumler 
kongen inden han skovler noget godt krydret 
hønsekød op på sin kniv og skubber det ind 
under overskægget. ”Fremragende,” udbryder 
kongen, ”vi elsker postej med krydderier!” 
Alle griner, børn og voksne. Alle smager på 
den royale postej, som er udstyret med flet-
ninger på dejlåget. I alt skal de spise 10 retter 
fra Danmarks første kogebog. Og de har selv 
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lavet maden over åben ild!

Kongens Jagtgilde: Madkultur før og nu
Scenen stammer fra ét af 10 læringsforløb 
skabt af Skoletjenesten Pederstrup og det 
økologiske landbrug Grantoftegaard til ele-
ver i 5.-8. klasser. Forløbet hedder ”Kongens 
Jagtgilde”. 
Gennem en lokalhistorisk fortælling og lokalt 
producerede fødevarer har vi ønsket at styrke 
elevernes kendskab til, hvor maden kommer 
fra og gøre eleverne fortrolige med deres 
hjemstavns historie. 
De har mødt historikere, landmænd og en 
kok, høstet økologiske grøntsager på Gran-
toftegaards marker, slagtet en høne, tilberedt 
10 retter fra Danmarks første trykte kogebog 
(1616) og serveret retterne for Frederik den 
2. ham selv. Tilbage på skolen lavede de mad 
af lokale råvarer og arbejdede med madkultur 
før og nu.
Vi har brugt lokalhistorien som en ramme 
til at udfordre eleverne på deres evner ift. 

madlavning: Som bønder i renæssancen har 
eleverne stået overfor ukendte ingredienser 
og opskrifter. Fortællingen om dengang kon-
gerne gik på jagt i Hareskoven og boede i Bal-
lerup kan du opleve i denne lille film: https://
www.youtube.com/watch?v=ILZ0l6qB9Kc

Med denne artikel vil vi dele nogle af vores 
tanker bag og oplevelser med at anvende 
fødevarer og rollespil til at formidle lokal-
historie på 5.-6. klassetrin. I en artikel hos 
Foreningen af Madkundskabslærere vil vi 
fortælle om, hvordan vi oplevede det at bruge 
lokalhistorie til at formidle fødevarer. 
Projektet er støttet af ”Undervisningsministe-
riets pulje til maddannelse i folkeskolen”, og 
opnåede støtte pga. sin tværfaglige tilgang til 
emnet maddannelse i den åbne skole.

Maden i renæssancen og vor tid
Udgangspunktet for ”Kongens Jagtgilde” 
var ønsket om at formidle historien om det 
kongelige jagthus, som Frederik den 2. og 
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Christian den 4. havde i renæssancens Bal-
lerup. Vi ville også have et perspektiverende 
element, der kunne sige noget om vores tid. I 
maden fandt vi en god vinkel.
Som renæssancekongerne, så var maden i re-
næssancen fed og kødfyldt. Opskrifterne fra 
dengang har næsten ingen grøntsager, men til 
gengæld meget kød og på en almindelig dag 
spiste Christian den 4. mindst 12 retter ved 
hvert af dagens to måltider. 
Her er en helt forrygende modsætning til vor 
tid: I dag skal vi spise mindre kød af hensyn 
til klimaet og spise mere grønt og mindre 
fedt af hensyn til vores sundhed. Hvor det i 
renæssancen illustrerede rigdom og overskud 
at være fed, så illustrerer det at være tynd og 
veltrænet i dag overskud og kontrol. 
Selviscenesættelsen er den samme, men mo-
den er skiftet. Vi bruger maden og måltidet 
til at skabe og forme vores identitet.

Globalisering og fødevarer
Men det er ikke kun i det kødfulde, at renæs-
sancen har perspektiver til vores tid.
Fra renæssancen har vi fantastiske maleri-
er af mad: Stilleben med eksotiske frugter 
og grøntsager, fisk, kød og imponerende 
postejer, smukke glas, knive og opsatser. 
Ikke helt ulig vor tids fotografering af alt fra 
madpakker, restaurantbesøg, kager og hjem-
medyrkede tomater rask væk deles på de 
sociale medier. 
Slår vi op i Danmarks første trykte kogebog 
fra 1616, så rummer den en del opskrifter 
med eksotiske krydderier: Nelliker, kanel, 
peber, muskat, kardemomme, safran og inge-
fær fra Indien, Sri Lanka, Malaysia og Indo-
nesien. Der er opskrifter med citrusfrugter, 
rosiner, figner, mandler, vin og olivenolie fra 
Mellemøsten og Middelhavsområdet.
Kogebogen giver et billede af et globaliseret 
samfund, hvor international handel er med til 
at vise forskellen mellem rig og fattig. F.eks. 
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var de store opdagelser i renæssancen bl.a. 
drevet af jagten på krydderier.
I dag spiser vi avocado fra Peru, bananer fra 
Costa Rica og lam fra New Zealand, drikker 
te fra Kenya og kakao fra Côte d’Ivoire. Året 
rundt, uanset sæson. Vores kogebøger er fyldt 
med retter fra andre kulturer. Hvor det for 
4-500 år siden var forbeholdt de få at spise 
eksotisk, så har det globale supermarked gjort 
hele verdens køkken til hver mands eje.
Skal vi spise bæredygtigt, så må vi dog finde 
svar i det lokale, grønne, sæsonbetonede og 
økologiske. For klimaet og miljøets skyld. 
Her var de lidt foran i renæssancen: Konger-
ne fik kød, korn, fisk, vildt og grønt fra egne 
slotte, gårde, skove, søer og have. Oftest leve-
ret af fæstebønder.

Transfer til rollespil
Maden og madkulturen blev transfer til rolle-
spillet i Pederstrup. Via Meebook fik lærerne 
adgang til korte tekster, illustrationer, op-

skrifter, film og opgaver, der kastede lys over 
historien og perspektiverede til nutid. 
F.eks. kunne eleverne på et kort måle afstan-
den et krydderi rejste med skib og sammen-
ligne med flyruten. Målet var her at give ele-
verne forståelse af, hvor meget det har krævet 
at fragte f.eks. peber og kanel til Danmark 
i renæssancen, og dermed sige noget om, 
hvem der havde et forbrug af krydderier. 
De kunne også sammenligne renæssancema-
lerier og Instagram-posts af personer og mad.
Det var ikke obligatorisk at anvende materi-
alet, men en mulighed, der skærpede vink-
len på forløbet. De fleste benyttede en del af 
materialet og supplerede med eget materiale, 
f.eks. fra grundbøger og portaler.
Fra lærerne forlød det, at teksterne passede 
bedre til 7.-8. klasse end mellemtrinnet, hvor 
madkundskabsfaget primært hører til. Fra 8. 
klasserne forlyder det, at niveauet var tilpas 
udfordrende.
Efter rollespillet fik klasserne råvarer med 
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tilbage på skolen til moderne retter. Alle 
grøntsager høstede de selv: Porre, bladbeder, 
gulerødder, rødbeder og knoldselleri fyld-
te cykelkurvene på vej hjem. Responsen på 
den del har været positiv: Eleverne kunne 
sammenligne de to menuer og perspektivere 
perioderne.
Opskrifter, opgaver, tekster og film er tilgæn-
gelige via Meebook: søg på Kongens Jagtgilde 
under mellemtrin.

Rollespillet ”Kongens Jagtgilde”
I Pederstrup deltog klasserne i et handlings-
orienteret rollespil. Her skabte eleverne det 
måltid, kongen skulle spise efter sin jagt. 
Kongen mødte personligt op og gav eleverne 
deres opgave, hvorefter de slagtede en høne, 
høstede grøntsager på markerne med en 
landmand og lavede mad med en kok efter 
opskrifter fra 1616-kogebogen.
Vi har her defineret et rollespil som et set-up, 
hvor eleverne klædes ud, får en rolle med en 
primitiv karakter og møder formidlere, der 
optræder som historiske personer med mere 

komplekse karaktere. Eleverne interagerer, 
handler og deltager på baggrund af en opga-
ve, stillet af en formidler i karakter. 
Eleverne havde kun få handlemuligheder. 
Dvs. de kunne påvirke kvaliteten af maden 
og hvordan den smagte, men ikke nægte at 
servere maden, fordi de følte sig udnyttet i 
fæstesystemet. 
Det afsluttende måltid blev et peak, hvor 
eleverne smagte på maden i selskab med 
kongen. Efterfølgende evalueredes og per-
spektiveredes det oplevede via en dialog med 
en historiker.

Det her virkede godt
Kombinationen af hands-on og rollespil var 
på mellemtrinnet en rigtig god kombination, 
som vi skal arbejde mere med fremover. Ele-
verne udtrykte tilfredshed med at skulle lave 
maden selv – ikke bare være med til det. 
Fra både lærere, elever og egne observationer 
kan vi konstatere, at rollespillet for 5.-6. klas-
se havde en motiverende egenskab. Mødet 
med kongen gav et konkret mål for arbejdet, 
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som gjorde det meningsfyldt og som involve-
rede alle. Den simple udklædning med for-
klæder, tørklæder og baretter hjalp eleverne 
til falde ind i rollen.
Besøget på marken blev af elever og lærere 
fremhævet som positive oplevelser, der gav 
konkret viden med hjem, ligesom det at aflive 
en høne gav langt overvejende positiv re-
spons.   

Det her virkede mindre godt
I 6. klasse er det ikke alle elever, der er klar på 
gummistøvler og regntøj. Et stort telt sikre-
de tørvejr det meste af tiden, men efterårets 
skiftende vejr var en udfordring – for nogle 
elever mere end andre.
Når der laves 10 retter mad, så bør der laves 
retter, som eleverne vil elske at spise bagef-
ter. Renæssancens retter passer ikke rigtig 
godt til vor tids smagsløg, hvilket betød at de 
økologiske grise spiste godt nogle af dagene. 
”Fårekød i salvie” og ”Høns i pomerans” skal 
nok justeres en del for at blive favoritter hos 

børnefamilierne. Her er der selvfølgelig nogle 
oplagte pointer i sammenligningen med vor 
tid, men det var af og til et uværdigt mad-
spild. Lav færre retter.
Opvask var nok heller ikke sjovt i 1500-tallet. 
Flere gange måtte vi sende eleverne hjem, 
trætte og mætte af indtryk. Så brugte vi selv 1 
time på at få vasket op. Et opvaske-team ville 
være godt, men det ville være forkert, hvis 4 
elever kun havde vasket op og ikke arbejdet 
med maden.

Afslutning og gentagelse
Som afslutning på rollespillet bad vi eleverne 
identificere, hvilke samfundsgrupper, som 
spiste hvilke retter. Vi havde givet dem 7 op-
skrifter fra de riges bord, 2 fra bondens bord 
og 1 opskrift på kartoffelmos, som slet ikke 
blev spist i renæssancen (kartoflen lander 
først for alvor i Danmark i slut-1700-tallet.). 
Eleverne kunne udpege de forskellige retter 
og placere dem i rette kontekst. Hver gang.
Fra lærerne har der kun været pæne ord om 

Kongens jagthus  
lå formentlig der, hvor Bjarnes 
Pølser er i dag, lige ved Ballerup 
Rådhus.

Fra 1575 til ca. 1643 var Frederik 
den 2. og Christian den 4. med mel-
lemrum på besøg i Ballerup. Typisk 
en-to overnatninger, hvor der også 
blev tid til jagt.

Bønderne måtte hjælpe kongen med 
at drive vildtet træt – det var en del 
af landgildet. Det royale følge boede 
på kongens gårde, og her måtte de 
lokale traktere både mennesker og 
heste med mad og drikke.

Skoletjenesten Pederstrup  
er en del af folkeskolen og dagtil-
buddene i Ballerup Kommune. Skal 
skabe læringsaktiviteter med et højt 
fagligt udbytte, som understøtter 
skolernes arbejde med en varieret 
skoledag på tværs af fag i den åbne 
skole.

Arbejder ud fra visionen, at ”Alle 
børn og unge skal være fortrolige 
med deres hjemstavns natur, miljø, 
kultur og historie.”

Består af 2 naturvejledere (1 biolog 
og 1 pædagog), 1 naturformidler og 
2 historikere.



forløbet, hvor især rollespilsdelen blev frem-
hævet positivt. Pointerne om at renæssancen 
og vor tid kan holdes op imod hinanden 
virker også til at være vel modtaget. 
Vi kan konstatere, at eleverne kunne reflekte-
re over maden og måltiderne i den kontekst 
den blev placeret i. De kunne spejle renæs-
sancen i den mad de havde lavet: Udpege de 
globale og lokale elementer i maden.
Eleverne kunne også sætte ord på, hvordan 
renæssanceretterne adskilte sig fra vor tids 
madidealer om bæredygtighed og sundhed.
”Kongens Jagtgilde” var enormt ressource-
krævende, hvad angår materialer og timer. 
Udgifterne beløber sig i små 300 kr. pr. elev. 
Det er vores vurdering, at eleverne har fået 
det ud af det, vi ønskede: De blev klogere på 
deres lokalhistorie og hvor maden kommer 
fra.

På den baggrund vil vi igen tilberede ”Kon-
gens Jagtgilde” for skolerne i Ballerup Kom-
mune, men i en mindre udgave. Vi er slet 
ikke færdige med at kombinere lokalhistorie 
og mad.

Foto: Bo Helsted, Ballerup Kommune
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Besøg Borgen
— og få inspiration til din undervisning

Underviser du i historie eller samfundsfag? Så meld dig til gratis 
temadag i Folketinget

mandag den 30. marts 2020 kl. 13.00-16.00. 

På temadagen får du inspiration til, hvordan du konkret kan bruge 
Folketingets tilbud i din undervisning.
Du kommer på rundtur i Folketinget, får fif til din årsplan og gratis 
undervisningsmateriale med hjem. 

Program
13.00-13.30:  Velkomst og intro til Folketingets undervisningstilbud  
13.30-14.30:  Dig og demokratiet – et undervisningsforløb i Folketinget
14.30 -14.45: Pause
14.45-15.45:  Sådan kan du bruge Folketingets undervisningstilbud i 
   årsplanen (demokrati, økonomi og EU) 
15.45-16.00:  Materialecafé og afrunding. 

Mødested
Mød op senest kl. 12.45 i Folketingets besøgsindgang, hvor du skal 
igennem sikkerhedskontrol. 

Tilmelding
www.falihos.dk

Kontakt
Bente Wain, tlf. 25 78 37 40, bentewain@falihos.dk
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Grænseland og identitet er et tværfagligt 
undervisningsmateriale i historie og 

samfundsfag udarbejdet af Falihos i samar-
bejde med Grænseforeningen og Sorry Sister 
Films med tilskud fra Kulturministeriets og 
Folketingets pulje til markering af Genfor-
eningsjubilæet 2020.

I 2020 fejres hundredeårsdagen for at græn-
sen mellem Danmark og Tyskland blev 
flyttet. I den forbindelse udarbejder Falihos 
et tværfagligt læremiddel rettet mod 8.-9. 
klasses historie- og samfundsfag. Læremidlet 
består af seks undervisningsfilm og lære-

midler, der på forskellige måder aktualiserer 
nogle af de problemstillinger, der var op til, at 
grænsen blev sat.

Læremidlet udkommer digitalt primo 2020 
og bliver blandt andet tilgængeligt på Falihos.
dk, EMU.dk og Materialeplatformen.

Genforeningen 2020 - 
Grænseland og Identitet

Notits af Mette Damgaard Jørgensen, Lektor ved Læreruddannelsen på Fyn og 
bestyrelsesmedlem i FALIHOS
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For yderligere 
information kontakt:

Anne Schwartz 
Projektredaktør
Tlf. 3374 3681
annesc@dfi.dk

Lars-Martin Sørensen
Forskningsleder
Tlf. 3374 3574
larss@dfi.dk 

Stumfilm.dk er Det Danske 
Filminstituts nye streaming-
site med spillefilm og kortere 
stumfilm fra perioden
1903-1928. Filmene bliver 
tilgængelige, efterhånden 
som de digitaliseres, og 
de er gratis at se. Sitet 
rummer desuden tema- 
artikler, plakater, fotografier, 
manuskripter og anmeldelser. 

Følg digitaliserings-
processen på selve sitet 
samt på Instagram (Danish 
Silent Film) og Facebook 
(Filmmuseet / Filminstituttet).

Fra slædekørsel i Fælledparken til rumrejser 
mod Mars – kom med på opdagelsesrejse 
i dansk films guldalder på streamingsitet 
Stumfilm.dk

Forestil dig en verden uden levende billeder. Uden tv, YouTube, 
biografer, streaming, videoklip på sociale medier osv. Vores 
samvær og kommunikation ville være en anden uden filmmediet. 
Nutidens mylder af levende billeder begyndte med stumfilmen 
for godt 120 år siden. Og Danmark var frontløber med masser 
af kulørte, kommercielle og kunstnerisk eksperimenterende film.

Danmark var stumfilmens Hollywood
Fra omkring 1910 og ti år frem var dansk film blandt verdens 
førende både forretningsmæssigt og kunstnerisk. Nordisk Films 
Kompagni, det nuværende Nordisk Film, og Palladium var de 
absolutte fyrtårne og producerede spillefilm på samlebånd – 
ofte en spillefilm og to korte farcer om ugen. Det var en tid, hvor 
stjerner som Asta Nielsen, Valdemar Psilander, Gunnar Tolnæs 
og Fy & Bi funklede langt ud over landets grænser, og hvor 
Danmarks største instruktør Carl Th. Dreyer skabte en stor del 
af sit samlede værk. 

Stumfilm.dk – streaming og filmarkæologi
Nu lancerer Filminstituttet streamingsitet Stumfilm.dk, hvor alle 
kan følge med i digitaliseringen af over 400 værker fra perioden 

 STUMFILM.DK
Pressemeddelelse
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For yderligere 
information kontakt:

Anne Schwartz 
Projektredaktør
Tlf. 3374 3681
annesc@dfi.dk

Lars-Martin Sørensen
Forskningsleder
Tlf. 3374 3574
larss@dfi.dk 

Stumfilm.dk er Det Danske 
Filminstituts nye streaming-
site med spillefilm og kortere 
stumfilm fra perioden
1903-1928. Filmene bliver 
tilgængelige, efterhånden 
som de digitaliseres, og 
de er gratis at se. Sitet 
rummer desuden tema- 
artikler, plakater, fotografier, 
manuskripter og anmeldelser. 

Følg digitaliserings-
processen på selve sitet 
samt på Instagram (Danish 
Silent Film) og Facebook 
(Filmmuseet / Filminstituttet).

1903-1928. Det er et filmarkæologisk kæmpeprojekt, der 
løber over de næste fire år, og det bliver både omfattende og 
uforudsigeligt. En del af de gamle ruller har ikke været set siden 
1920’erne. Efterhånden som filmene bliver digitaliseret, kan 
de streames på sitet, hvor de bliver suppleret af bl.a. plakater, 
fotografier, tematekster, manuskripter og datidens anmeldelser. 

Interesserede kan se frem til både kulørte fortællinger og kunst-
film, dramaer, komedier og special effects. Selvom filmsproget 
var et andet for 100 år siden, afspejler filmene, at datidens 
publikum var fascineret af mange af de samme temaer, som vi 
er i dag. I stumfilmæraen var sproget ingen hindring for at nå 
ud over Danmarks grænser. Filmene var bevidst kosmopolitisk 
anlagte, og deres universelle emner og problemstillinger banede 
vej for stor international udbredelse.

Største filmhistoriske formidlingsprojekt
Stumfilm.dk er det hidtil største filmhistoriske formidlingsprojekt 
i Danmark. Forud er gået fire års arbejde med at kortlægge 
filmsamlingerne i Filminstituttets arkiv. De mange film og sup-
plerende materialer kan forhåbentlig vække glæde blandt både 
kulturhistorisk interesserede og nysgerrige filmelskere. En 
særlig målgruppe er internationale filmforskere og undervinings-
institutioner, hvor dansk stumfilm er pensum for filmstuderende, 
og derfor findes Stumfilm.dk også i en engelsk version.

Der er skønne kvinder og skæbnedrama i ’Klovnen’ (1926), som handler om en cirkusklovns berømmelse og undergang i Paris.

Side 25



Side 3/3

For yderligere 
information kontakt:

Anne Schwartz 
Projektredaktør
Tlf. 3374 3681
annesc@dfi.dk

Lars-Martin Sørensen
Forskningsleder
Tlf. 3374 3574
larss@dfi.dk 

Stumfilm.dk er Det Danske 
Filminstituts nye streaming-
site med spillefilm og kortere 
stumfilm fra perioden
1903-1928. Filmene bliver 
tilgængelige, efterhånden 
som de digitaliseres, og 
de er gratis at se. Sitet 
rummer desuden tema- 
artikler, plakater, fotografier, 
manuskripter og anmeldelser. 

Følg digitaliserings-
processen på selve sitet 
samt på Instagram (Danish 
Silent Film) og Facebook 
(Filmmuseet / Filminstituttet).

Stumfilm.dk er muliggjort af Augustinus Fonden, Aage og Johanne 
Louis-Hansens Fond og A.P. Møller Fonden, der hver især har 
doneret 10 millioner kroner. Der knytter sig også et dansk-tysk 
forskningsprojekt til digitaliserings- og formidlingsindsatsen. I løbet 
af de næste tre år undersøger syv filmhistorikere vekselvirkningen 
mellem dansk og tysk stumfilmkultur fra 1910-1930. 

Hent stillbilleder og filmklip til pressebrug på pressesitet.

Vidste du, at
 • stumfilm blev solgt i metermål
 • en del stumfilm er farvefilm
 • farvefilm var dyrere end sort/hvid

Eksempler på titler
´I Opiumets Magt´ (1918)
´Nedbrudte Nerver´ (1923)
´Pro Patria´ (1916)
´Den nærsynede Guvernante´ (1909)
´Atlantis´ (1913)
´Himmelskibet´ (1918)

Med venlig hilsen 

Det Danske Filminstitut

I dramaet ’Folkets Ven’ (1918) kæmper en verdensfjern urmager for underklassens sag.
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Medlemsfordele og 
-rabatter i FALIHOS 
Medlemsnummer kan fås ved henvendelse til  
webmaster@falihos.dk.

Arrangementer
Gratis årskonference
Konference sammen med Historiedidaktisk Netværk
 
Ideer til undervisning og hjælp til afgangprøven
Inspirationsforløb
Gratis undervisningsmaterialer
Lukket facebook-gruppe til sparring og gode råd i forbindelse 
med afgangsprøverne. Klik her

Tidsskriftet Historie og samfundsfag
4 online udgivelser om året
Arkiv med gamle udgivelser online

Bograbatter og andre tilbud
Sigurds Danmarkshistorie - 3. til 4. klasses uv-materiale 
40% rabat på klassesæt - 25% rabat på enkelteksemplarer
For at bestille bøgerne med rabat, skal man sende en mail til ka-
renlise@klim.dk og oplyse sit medlemsnummer. 
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Politiken Historie
749 kr. for et årsabonnement
Log ind her:
https://politikenhistorie.dk/shop/partner/

100 Danmarkshistorier - rabat på udgivelserne. 
Specialpris til medlemmer af FALIHOS: 100 kr. om måneden for 
4 x 100-pakken, den trykte bog, en lydbog, en e-pdf og en e-pub. 
60 kr. om måneden for 3 x 100-pakken, en lydbog, en e-pdf og en 
e-pub.
Brug dette link til tilmelding: https://unipress.dk/abonnement/
serier/medlemskab-specialaftale/

RÆSON
Gratis bog (3 at vælge mellem) fra RÆSONs forlag, hvis du teg-
ner abonnement hos Ræson.
Bestil på: www.raeson.dk/falihos

Lærerkalenderen
10% rabat på lærerkalenderen.dk 
Skriv FALIHOS i bemærkningsfeltet

Historia
25% rabat på udgivelser hos Historia.dk
Bestil direkte på forlaget@historia.dk
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Forlaget Turbine
20 % i rabat på følgende bøger:

Vikingernes liv og færden
Signal
Blod og jord
Det sidste skridt
Vasaerne

Bestil på https://turbine.dk/
Brug rabatkoden FALIHOS

Særtilbud på Ungdomsmediet Koncentrat 
Læs mere her: https://www.koncentrat.dk/om-os
Skolerne kan prøve et 30-dages gratis prøveabonnement. Tilmel-
delse via Uni-Login her: https://www.koncentrat.dk/abonnement 
I prøveperioden får alle elever og lærere adgang til Koncentrat. 
 
Tilbud: Normalt er prisen 39 kroner pr. elev årligt + moms, men 
er du medlem af Falihos får din skole 40 procent i rabat på et år-
sabonnement (23 kroner pr. elev årligt + moms.) 
 
Kontakt Sune Gudmundsson på sune@koncentrat.dk eller ring 
på 30826737, hvis du har spørgsmål eller vil købe et abonnement. 
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Medlemstilbud på Altingets portaler
Tilbud på Altinget:
Christiansborg og EU til samfundsfags- og historielærere i 
grundskolen igennem FALIHOS. 
 
Pris: Altinget.dk abonnement, op til 5 brugere til begge portaler  
(normalpris 12.429 pr portal) TOTAL 3.000 DK ex moms for et 
år.   
For at bestille abonnementet eller spørgsmål, bedes I kontak-
te nedenstående kontaktperson: Andreas-David Bialostocki  
Mail:andreas@altinget.dk  Mobil: +45 27 14 31 69  
 
Forlaget Meloni
Køb bogen “Historie - mere variation i undervisningen” til 20 % 
rabat. 
Skriv FALIHOS i bestillingen. 
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