
AKTIVISME
Hvad er politisk 

aktivisme? 

LINK: Se introduktionsfilmen (2 min. 37 sek.)
til denne opgave. 

Opgaven kan også løses i grupper.
Diskutér da spørgsmålene med hinanden 
i stedet for at reflektere for jer selv. 
Skriv stadig ned, 
hvad I har snakket om. 

1. Søg på ‘aktivisme’ på internettet og se, 
  hvad der kommer frem. 
  Find frem til en god og troværdig definition. 
  Skriv definitionen ned, som den står. 
  Skriv også, hvor den kommer fra, 
  og hvorfor, du mener, at den er troværdig. 

2. Reflektér over, hvad der kan være 
   forskellen på politisk aktivisme og aktivisme, 
   som ikke er politisk? 

3. Kig under billedfanen på din aktivisme-søgning og  
   svar på følgende spørgsmål:

   A.  Hvilke slags billeder kommer frem? 
 Hvad foregår der på dem? 
 (Du skal ikke skrive alt, 
 hvad der foregår på billederne, 
 men prøv i stedet at beskrive 
 dit helhedsindtryk, 
 når du kigger ned over siden med billeder

   B.  Der er ofte mange følelser på spil
 i politisk aktivisme. 
 Udvælg 3 billeder i billedsøgningen, 
 som du synes, udtrykker forskellige følelser: 
 Hvilke følelser udtrykker de?
 

   C.  Reflektér over, 
 hvorfor billederne udtrykker de følelser 
 Er det f.eks. aktivisternes ansigtsudtryk, 
 farver på billedet, 
 eller teksten på bannere og skilte, 
 der betyder noget? 

TROVÆRDIG 
DEFINITION?

Når du skal sikre, 
at en kilde på nettet 
er troværdig, 
kan du kigge på, 
hvem der er afsende-
ren: 

Kan man stole på 
hjemmesiden?

Kender du den?

Skriver de,
hvor de har deres vi-
den fra?

Du kan også tjekke, 
at informationen ikke 
skiller sig meget ud
fra informationer på 
andre sider.

Ekstra refleksion: 
Hør lydklip (40 sek.)
om Arbejdermuseet som 
kilde. 

https://youtu.be/I4_XA7Rp3gI
https://www.arbejdermuseet.dk/wp-content/uploads/2020/07/arbejdermuseet-som-kilde.mp3


4.  Aktivisme kommer til udtryk gennem handlinger, 
   som kan være meget forskellige. 
   De nedenstående billeder 
   er eksempler på historiske aktioner: 

En husbesættelse, en 
demonstration og en 

boykot-kampagne. 

Kig på billederne 
og svar på disse spørgsmål
for alle tre billeder.

A. Hvad kommer du til at tænke på, 
 når du ser billedet?

B. Hvordan skiller det sig ud 
 fra billederne i din egen billedsøgning på nettet, 
 og hvordan minder det om dem?

Dette foto er fra 1981. 
Aktivistgruppen BZ’erne havde besat 
den nedlagte gummifabrik, Schiønning og Arvé. 
Besættelsen varede kun kort, 
inden politiet ryddede huset. 

BZ’erne?

BZ’erne var bl.a. utilfredse med, at der manglede ungdomsbo-
liger og ungdomstilbud i København. Derfor besatte de huse.

Foto af Ole Wildt og bragt i avisen Land og Folk

BZ’erne



USA ud af Vietnam
Dette foto er fra 1970. 
Det er taget under en demonstration 
mod USA’s krigsførelse 
i blandt andet Vietnam. 

Vietnamkrigen?

Demonstrationerne imod Vietnamkrigen 
i 1960’erne og 1970’erne 
samlede mange tusinde mennesker. 
Under hele krigen 
blev flere millioner mennesker slået ihjel 
– langt de fleste var vietnamesere, 
og mange af dem var civile.

Foto bragt i avisen Land og Folk



Boykot Sydafrika
Fotoet her er fra 1977.
Aktivister demonstrerede for boykot af Sydafrika,
i Århus uden for den hal, 
hvor elselskabet Midtkraft holdt møde. 
Demonstrationen handlede om, 
at Midkraft importerede kul.
fra Sydafrika. 
 

Apartheid i Sydafrika?
Apartheidsystemet i Sydafrika var et racistisk styre, 
som adskilte sorte og hvide mennesker 
og fratog landets sorte befolkning deres rettigheder. 
Apartheid blev først afskaffet i 1994.
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