LÆRERVEJLEDNING
Lærervejledning til kildepakken PROTEST! Om venstrefløjens plakatkunst
1960-2020

Målgrupper
Kildepakken henvender sig til elever i udskolingen samt på STX og HF.

Fag
Materialet er oplagt i historie, men kan også anvendes i dansk, samfundsfag eller
billedkunst.

Læringsmål
•

•

Udskoling: Materialet understøtter folkeskolens forenklede fælles mål for
historie. Eleverne arbejder analytisk med autentiske kilder, som åbner for
diskussioner om kronologi/sammenhæng og brud/kontinuitet. Materialet
understøtter diskussioner om historiebrug, og det giver eleverne mulighed for
at reflektere over sammenhænge mellem fortid, nutid (og fremtid).
STX: Materialet understøtter en række faglige mål fra UVMs bekendtgørelse
for Historie A (2017). Materialet eksemplificerer hvorledes eleverne kan
formulere historiske problemstillinger og relatere disse til deres egen tid.
Det lægger op til diskussioner om historiebrug giver eleverne mulighed for at
reflektere over hvordan historiefaget kan medvirke til forståelse og
problemløsning i nutiden.

Omsatte læringsmål
Kildepakken ”PROTEST! Om venstrefløjens plakatkunst 1960-2000” udfolder
Arbejdermuseet og Arbejderbevægelsens Bibliotek & Arkivs unikke samling af
venstrefløjsplakater. Plakaterne udgør et fantastisk kildemateriale, og åbner for
diskussioner om hvordan historie bliver skabt – fra indsamling og bevaring af
kulturarv til spørgsmål om hvordan og til hvad vi kan anvendes i nutiden.
Kildepakken præsenterer en række plakater som kan bruges som underlag for
analyse og diskussion i undervisningen, men der lægges også op til at eleverne selv
kan træne informationssøgning og få vejledning i at fortsætte søgningen på plakater
på egen hånd.

1

Introduktion til materialet
Film # 1: Arbejderbevægelsens plakatskat
I filmen ”Arbejderbevægelsens plakatskat” fortæller en bibliotekar ved
Arbejdermuseet og Arbejderbevægelsens Bibliotek & Arkiv om den enestående
samling af plakater. Filmen giver et glimt af hvordan der ser ud i et arkivmagasin,
hvor dokumenter, arkivalier og genstande bevares for eftertiden.
Forslag til spørgsmål, der kan diskuteres i klassen ifm. filmen:
• I Danmark er der love om, at arkiver, biblioteker og museer skal indsamle,
registrere, bevare, forske i og formidle kulturarv. De fleste er enige om at det
er vigtigt. Men giver det overhovedet mening at bruge skattepenge på at
bevare gammelt papir og ting fra fortiden? Hvorfor – eller hvorfor ikke?
• Viden om fortiden kan fås ved at læse en historiebog – det er det, vi kalder en
fremstilling. Men for at kunne skrive en historiebog (som ikke bare kopierer
andre bøger/fremstillinger), må forfatteren ofte på biblioteket og i arkiver for at
finde kilder til fortiden. Hvem bestemmer hvilke dokumenter, der skal gemmes
for eftertiden?
• Traditionelt set – frem til ca. 1900 – var det stort set kun magtfulde
menneskers historier, der blev bevaret i arkiverne, udstillet på museerne eller
skrevet bøger om, som kunne lånes på bibliotekerne. I 1909 blev
Arbejderbevægelsens Bibliotek & Arkiv grundlagt, med det formål at bevæge
arbejderklassens og arbejderbevægelsens historie. Det er fx derfor, at
plakatsamlingen eksisterer. Diskutér om der er nogle samfundsgrupper i dag,
der evt. ikke er repræsenteret i arkiver, i bøgerne på biblioteket eller på
museer? Og overvej hvilke konsekvenser det har i nutiden og i fremtiden, hvis
bestemte grupper ekskluderes fra samlingerne?
Kildehæfterne
Der er udarbejdet tre kildehæfter med plakater. Det er ikke alle plakaterne, hvor
afsenderorganisation eller eksakt årstal er kendt. Her er eleverne nødt til at anvende
deres kildekritiske færdigheder. Plakaternes formsprog, motiver, farvekomposition og
tekst kan analyseres ud fra analysemodellen til plakater, som ligger i den digitale
kildepakke.
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Kildehæftet ”Kvindekamp”
Dette hæfte tager udgangspunkt i den nutidige debat om køn. Hæftet indeholder 16
plakater fra 1960 til 2010, som eksempler på hvordan spørgsmålet om køn er
kommet til udtryk i venstrefløjens plakatkunst i denne periode.
Kildehæftet ”Miljøbevægelse”
Hæftet tager udgangspunkt i nutidens klimakamp med fokus på Fridays for
Future/Skolstrejk för klimatet-bevægelsen. Hæftet indeholder 10 plakater fra
perioden, som bl.a. belyser hvordan terminologien omkring klima har ændret sig,
mens andre aspekter, som fx fremtidsangst, lader til at være mere universelle.
Kildehæftet ”Boligaktivisme”
Mange unge i dag oplever, at det kan være svært at finde et sted at bo når de gerne
vil flytte hjemmefra. Problematikken er ikke ny, og hæftet belyser spørgsmål om at
finde et sted at bo og indeholder 10 plakater. Her er medtaget en enkelt plakat fra
1950. Plakaterne kan være med til at belyse hvilke begreber (fx ”bolighaj”) og
metoder (fx BZ-bevægelsen), som boligaktivister har benyttet sig af over tid.
Forslag til arbejdsspørgsmål, der kan diskuteres i grupper, par eller individuelt
ifm. Kildehæfterne:
• Historiske problemstillinger: Vælg 3 plakater, enten indenfor samme tema eller
på tværs af de tre temaer. Overvej hvordan plakaterne kan bruges sammen og hver for sig? Hvilke spørgsmål kan vi stille til plakaterne?
• Analyse: Tag udgangspunkt i analysemodellen og foretag en grundig analyse
af en enkelt plakat. Hvilke/n historie/r kan plakaten fortælle?
• Historiebrug: Tag udgangspunkt i den berømte, socialdemokratiske valgplakat
fra ”Stauning eller Kaos” (1935). Undersøg hvilke politikere, der har brugt
plakaten sidenhen – samt hvordan den bruges, og til hvad? Brug internettet og
søg fx på ”Anker og/eller kaos”; ”Kjærsgaard eller Kaos” samt ”Bjerre eller
Kaos”.
• Informationssøgning: Du har nu arbejdet med plakater som omhandler tre
temaer. Gå ind på www.arbejdermuseet.dk og klik på ”søg”. Vælg ”søg i
biblioteks- og arkivdatabasen”. Din opgave er at finde mindst tre fotos i
databasen, som kan fortælle mere om de temaer som plakaterne handler om.
Søg fx på:
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o Miljøbevægelse, atomkraft, forurening, klima. Hvor mange hits får du på
hver – og henviser de til noget du kan bruge (eller noget helt andet)?
o Kvindekamp, 8. marts, kvindebevægelse, kvindens stilling i samfundet.
Hvor mange hits får du på hver – og henviser de til noget du kan bruge
(eller noget helt andet)?
o Bolig, huslejeboycott, BZ, bolignød. Hvor mange hits får du på hver –
og henviser de til noget du kan bruge (eller noget helt andet)?
Analysemodel til plakater
Analysemodellen er udviklet med henblik på at analysere ABAs samling af
venstrefløjens/arbejderbevægelsens plakater, men kan naturligvis bruges på tværs af
det politiske spektrum, og på danske såvel som på udenlandske politiske plakater.
Skal modellen bruges på ældre plakater, end dem der er brugt i denne kildepakke, vil
begreber som propaganda og agitation være nyttige at tage op.
Elevvejledning til Arbejdermuseets og Arbejderbevægelsens Bibliotek & Arkivs
database (Reindex):
Elevvejledningen er skrevet af bibliotekarer ved Arbejdermuseet og
Arbejderbevægelsens Bibliotek & Arkiv. Den er en generel søgevejledning til
databasen, og kan være en god introduktion til at finde såvel bøger og artikler som
kildemateriale, fotos, plakater og faner til fx projektopgaven i 9. klassen eller de
større, skriftlige opgaver i gymnasiet/på HF.
Film # 2: Valgplakaten
Filmen på 3 minutter fortæller om en af de ældste plakater i plakatsamlingen, nemlig
en valgplakat fra 1901, som både var en ”reklame” for kommunalpolitikeren på
Nørrebro, Sigvald Olsen, men også en instruktion til arbejderne som skulle stemme
ved hemmelig afstemning for første gang.
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