
Lærervejledning  
 

Vi glæder os til at byde dig og dine elever velkomne til workshoppen  

Skab forandring med jeres egne kampagnefilm. 

 

Der er mange gode måder, man kan deltage i vores demokrati. Mange forbinder det 

med, at man kan stemme, når man fylder 18 år. Men man kan også bidrage ved at sige 

sin mening i fritiden eller på skolen – måske via elevrådet. De meget engagerede kan 

vælge at blive politisk aktive, melde sig ind i en organisation (fx Amnesty, Red Barnet, 

WWF), eller deltage i aktivistiske handlinger. 

 

I dag foregår meget af den demokratiske debat online. Her kan man dele indhold, 

kommentere på andres indlæg og måske lægge en video op, hvor man selv kommer 

med et budskab. 

 

I jeres forberedelse, skal I både se nærmere på aktivisme, og hvordan videoer på sociale 

medier kan bruges til at sætte fokus på en sag, man brænder for. 

 

Rigtig god fornøjelse med undervisningen,  

Skoletjenesten på Arbejdermuseet og FILM-X / Cinematekets filmstudier.    

  

   

  

  

 

  



Denne lærervejledning er udarbejdet med det formål at styrke og konsolidere elever-

nes læring ved at skabe sammenhæng mellem jeres forberedelse og selve workshop-

pen på skolen, som undervisere fra Arbejdermuseet og FILM-X varetager. 

 

Materialet indeholder derfor konkrete forslag til opgaver og ressourcer, som vi anbe-

faler, at I arbejder med før workshoppen for at sikre så gode arbejdsforhold som muligt 

for eleverne under workshoppen. Det indeholder ligeledes et lille idékatalog over for-

skellige aktivitetsmuligheder efter workshoppen for at opsamle og konsolidere på ele-

vernes arbejde. 

  

Læringsmål for workshoppen  

Eleverne får:   

 Styrket deres demokratiske handlekompetencer bl.a. gennem diskussion, for-

mulering og produktion af en video, der vedrører en fælles sag.  

 

 Reflekteret over deres egen plads som ung og deres handlemuligheder i et 

demokratisk samfund. 

Eleverne kan:  

 Tage stilling til aktivistiske handlinger og strategier og anvende disse i plan-

lægning og produktion af en film.   

 

 Producere en kampagnefilm, hvori de udvælger og begrunder valg af formål, 

målgruppe, vinkling og opbygning af film. 

 

 Forstå og anvende begreber om retorik og retoriske virkemidler.  

 

Før workshoppen på skolen  

For at skabe bedst mulige arbejdsforhold og -betingelser for eleverne inden work-

shoppen på skolen, anbefaler vi, at I forbereder jer både praktisk og fagligt.  Gennem 

forberedelsen skaber I grundlag for, at alle elever får forudsætninger for at kunne 

indgå aktivt i workshoppen.  

Nedenfor finder du vores bud på, hvordan du kan rammesætte arbejdet inden work-

shoppen. 



Forberedelsen er rammesat til at vare 3x45 minutter, men har I kortere tid til forbere-

delsen på skolen, skal I prioriterer de aktiviteter, der forbereder eleverne til selve film-

produktionen (LEKTION 3).  

Vi anbefaler dog, at I arbejder med alle aktiviteterne, så eleverne opnår en bredere 

forståelse for, hvad aktivisme er, som afsæt for selv at producere kampagnefilm.  

 

LEKTION 1:  

 

Åbn emnet op  

(10-15 min.) Brug POST IT og TAVLE 

Bed eleverne hver især om at fortsætte sætningen Når jeg hører ordet AKTIVIST…” ved 

at beskrive den eller de associationer, de får, når de hører ordet aktivist.  

Bed eleverne om at skrive deres associationer ned 

på en post-it og placer den på tavlen.   

Opsaml på elevernes post-its i klassen.  

 

Formål: Øvelsen vil få eleverne til at reflektere 

over deres egen forståelse af aktivisme, og sam-

tidig vil delingen på tavlen tydeliggøre og nuan-

cere begrebet, da der højest sandsynligt vil være 

en mangfoldig forståelse til stede i klasselokalet.  

 

OBS. Gem gerne elevernes post-its eller tag et billede af tavlen, så I kan bruge dem 

efter workshoppen. Dette vil tydeliggøre og konkretisere elevernes progression.  

 

Hvad er politisk aktivisme? 

(ca. 30 min.) Søgning på nettet + gruppearbejde.  

Eleverne skal søge efter en troværdig definition på politisk aktivisme på nettet og un-

dersøge aktivismens visuelle udtryk gennem fotos i billedsøgning og historiske fo-

tos. Se eksempel på øvelsen her.  

Greta, Nathan Grossmann, 2020 

https://www.arbejdermuseet.dk/wp-content/uploads/2020/08/hvad-er-politisk-aktivisme.pdf


Grupperne kan eventuelt tildeles en specifik form for politisk aktivisme, de skal under-

søge. For eksempel: Klimabevægelsen, ligestilling, racisme, apartheid mv. og dernæst 

fremlægge det visuelle udtryk for hinanden i matrix-grupper.   

 

Formål: Eleverne arbejder kildekritisk og undersøgende med emnet og får reflekteret 

over, at begrebet kan defineres på mange forskellige og brede måder. Det giver dem 

en mulighed for at tænke over, hvordan den definition, de finder, spejler deres egne 

associationer med ordet ”aktivist” fra første øvelse.   

At arbejde med billeder og deres følelsesmæssige udtryk åbner refleksioner om, hvad 

der motiverer og ligger til grund for handlingerne hos mange aktivister. De følelses-

mæssige aspekter, kan også være aktuelle for eleverne, når de selv skal forholde sig til, 

hvad de synes, der skal forandres i samfundet.  

 

LEKTION 2:  

 

Hvorfor blive aktivist og hvordan kan man være det?  

(ca. 15 min. inkl. Film og refleksion) Se film med dragtivist Mizz Privileze   

 

Lav efter visningen en fælles opsamling på elevernes re-

fleksioner over og observationer af spørgsmålene: 

   

 Hvad motiverede og motiverer Michael/Mizz Privi-

leze til at blive aktivist?   

 

 Hvad kæmper Mizz Privileze for?  

 

 Hvordan kæmper Mizz Privileze for at komme 

igennem med sit budskab?   

 

Formål: At få eleverne til at reflektere over forskellige motivationer for at handle akti-

vistisk samt forskellige måder at kæmpe for sin sag på.   

  

DFI, 2021 

https://www.youtube.com/watch?v=qibrflWkUew


Aktivistiske film – eksempler på at sætte sin sag på dagsordenen 

(ca. 30 min.) Se 3-4 små film + diskussion 

Som inspiration til elevernes filmproduktioner, anbefaler vi, at I ser et udvalg af neden-

stående aktivistiske film. Elevernes egne film skal indeholde et fængende anslag, en 

overbevisende midte og en slutning, der opfordrer til handling. Det kan stilles op såle-

des: 

1. Blikfang – et fængende anslag der vækker interesse for sagen 

2. Argument – midten af filmen skal argumentere for vigtigheden af sagen 

3. Call to action – slutningen der opfordrer modtageren til handling 

 

Eleverne kan med fordel arbejde sammen i grupper, hvor de er opmærksomme på:   

 Hvem er filmens afsender?  

 Hvad er filmens budskab?  

 Hvad er filmens call to action? – hvad opfordrer filmen seeren til at gøre?   

 Hvordan søger afsenderen at komme igennem med sit budskab? Hvilke appel-

former var i spil?   

 Hvordan blev eleverne ramt?  

 

Lav en fælles opsamling på elevernes refleksi-

oner og analyser af filmene.   

 

Formål: skabe inspiration for eleverne i forhold 

til, hvordan de selv kan bruge filmmediet til at 

sætte deres sag på dagsordenen. Derudover 

vil øvelsen kunne skabe kontinuitet i elevernes 

læring og etablere fælles sprog og forståelse 

i undervisningen før og under workshoppen. 

 

Film:  

 USA - the land of “the free” - https://vimeo.com/724433646 

 Red Barnet – “The most shocking second a day video” - https://youtu.be/RBQ-Io-

HfimQ 

70/30, Phie Ambo, 2021 

https://vimeo.com/724433646
https://youtu.be/RBQ-IoHfimQ
https://youtu.be/RBQ-IoHfimQ


 Dinosaur FN (6.-7. kl.) - https://www.tiktok.com/@unclimatechange/vi-

deo/7054269041136962821?is_copy_url=1&is_from_web-

app=v1&item_id=7054269041136962821 

 Samtykke eventyr Amnesty (8.-9. kl.) - https://www.tiktok.com/@amnesty/vi-

deo/6845226807034268934?is_copy_url=1&is_from_web-

app=v1&item_id=6845226807034268934 

 

LEKTION 3:  

Hvilken sag vil I sætte på dagsordenen? + INDDELING I FILMGRUPPER 

AF 4-5 ELEVER. 

(ca. 45 min.) Valg af aktivistiske sager og gruppeinddeling - obligatorisk 

forberedelse til filmworkshoppen! 

Indled med en individuel brainstorm over sager, man kan sætte på dagsordenen. Det 

må meget gerne være sager, der griber ind i elevernes egen hverdag – fx på skolen 

eller i lokalmiljøet, så det er sager, de realistisk set kan påvirke. Dernæst deler eleverne 

deres sager med en makker, hvorefter de i makkerparret udvælger tre sager, som de 

brænder for. De tre sager skrives på tavlen til bud på, hvilke sager man kan arbejde 

med. Eleverne skal argumentere for, hvorfor lige disse sager blev valgt ud.   

 

LAV GRUPPEINDDELINGEN til filmworkshoppen efter sagerne i grupper af 4-5 elever. 

Det er vigtigt at pointere, at eleverne skal brænde for den sag, de arbejder med, da 

det giver motivation for arbejdsprocessen, skaber et bedre produkt og bliver en mere 

givtig læreproces.  Det er også vigtigt, at elevernes sag er aktuel. 

 

Gruppearbejde: Lad eleverne researche deres sag og bed dem om at finde 5 gode 

argumenter/facts, der kan bruges til at overbevise andre om, at deres sag er vigtig. Her 

kan de både tænke i følelser, personhistorier, fakta samt eventuelle tal/statistikker.  

 

Efterfølgende skal eleverne opsætte nogle dogmer for deres film: (Ark med dogmer til 

print kan findes på sidste side i vejledningen) 

 I skal vælge en (og kun en) målgruppe. 

 I skal beslutte, hvor jeres video skal vises. 

 I skal kunne sige jeres budskab i en sætning, der starter med: ”Vi vil gerne fortælle 

at….” 

 Filmen skal opbygges med: 

https://www.tiktok.com/@unclimatechange/video/7054269041136962821?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1&item_id=7054269041136962821
https://www.tiktok.com/@unclimatechange/video/7054269041136962821?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1&item_id=7054269041136962821
https://www.tiktok.com/@unclimatechange/video/7054269041136962821?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1&item_id=7054269041136962821
https://www.tiktok.com/@amnesty/video/6845226807034268934?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1&item_id=6845226807034268934
https://www.tiktok.com/@amnesty/video/6845226807034268934?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1&item_id=6845226807034268934
https://www.tiktok.com/@amnesty/video/6845226807034268934?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1&item_id=6845226807034268934


1. Blikfang 

2. Argument 

3. Call to action 

 Vælg én location på skolen, hvor I vil optage jeres film. Tænk på at stedet skal 

være roligt, lyst og styrke jeres budskab.  

 Beslut jer for, om I vil bruge bestemte rekvisitter i jeres film. 

 

Formål: skabe forudsætninger for at deltage i filmworkshoppen. Eleverne reflekterer 

over, hvad de kæmper for, og hvad de vil sætte på dagsordenen. Derudover vil argu-

mentationen for udvælgelsen af sager skærpe deres analyse og fokuspunkt for sagen 

samtidig med, at de træner og udvikler deres retoriske evner.  

 

SELVE FILMWORKSHOPPEN MED UNDERVISERE FRA FILM-X OG ARBEJDERMU-

SEET: 

Workshoppen tager udgangspunkt i en socialkonstruktivistisk tilgang til læring, og ele-

verne vil igennem workshoppen arbejde med kreativ og kritisk tænkning, når de skal 

sætte deres sag på dagsorden.   

 

Workshoppen er delt op i tre dele.  

1. Den første del skal give eleverne en begrebsmæssig værktøjskasse og give dem en 

forståelse for appelformerne: Logos, patos og etos, og hvordan disse kan bruges i 

filmproduktionen. Her går eleverne også i gang med præproduktionen af filmen. 

De bliver introduceret til nogle dogmer, der skal overholdes i selve produktionen, 

og de skal samle de overvejelser, de allerede har gjort sig i forarbejdet. De skal 

konkretisere deres ideer og blive klar til at skyde deres film. Her kobles teori til 

praksis. 

2. I anden fase er selve produktionen: Her filmer eleverne deres film på vores iPads på 

et udvalgt sted på skolen, og derefter klippes filmen på samme iPad i iMovie, og 

der er mulighed for at tilføje dækbilleder, tekst og lyd i kombination med de klip, 

eleverne selv har filmet. 

3. Den afsluttende fase angår filmens efterliv: Vi ser filmene i fællesskab, vi evaluerer 

på dem og kommer med konstruktiv feedback.  

 



Vi forventer, at du som lærer støtter eleverne og hjælper dem på vej under selve work-

shoppen.  

 

IDÈER TIL VIDERE ARBEJDE EFTER FILMWORKSHOPPEN 

For at konsolidere og samle op på elevernes læring og viden efter workshoppen, an-

befaler vi, at I arbejder videre med filmene efterfølgende, fx ved:     

Lad filmene leve  

Indbyd for eksempel elevernes familier og venner eller resten af skolen til en premiere 

på filmene. Ved at vise filmene for andre end blot klassekammeraterne, vil eleverne 

opleve en stolthed over deres elevprodukter, hvilket kan styrke deres demokratiske 

selvtillid.   

Appelformerne   

Workshoppen og filmskabelsen bygger på kommunikation og retorik. I kan derfor i 

dansk arbejde videre med kommunikationsmodeller samt de retoriske appelformer. I 

kan eventuelt se andre aktivistiske film og analysere dem ved hjælp af det retoriske 

begrebsapparat.   

Videre arbejde med film  

I kan arbejde videre med film både analytisk og produktivt. Her kan I for eksempel 

fokusere på forskellige genrer, på filmhistorie eller på andre aktivistiske film. I den pro-

duktive fase kan I opsætte benspænd for produktionen gennem forskellige dogmer. 

Find yderligere inspiration til filmøvelser i undervisningen hos FILM-X her.  

Aktivisme 

Hvis I vil arbejde videre med aktivisme, kan I benytte jer af det digitale undervisnings-

materiale: Aktivist. Hvis I har gennemført alle aktiviteterne inden workshoppen, vil I 

allerede have arbejdet med dele af undervisningsmaterialet.  

Gentag gerne øvelsen fra lektion 1: Når jeg hører ordet aktivist og diskuter om og hvor-

dan associationerne har forandret sig.   

https://filmcentralen.dk/grundskolen/undervisning/film-x-lav-film-i-cinemateket?sub=21439#chapter
https://www.arbejdermuseet.dk/undervisning/historytogo/aktivist-digitalundervisning/


Til print 

DOGMER FOR FILMPRODUKTION 

 

 I skal vælge en (og kun en) målgruppe! 

 

 I skal beslutte, hvor jeres video skal vises. 

 

 I skal kunne sige jeres budskab i en sætning, der starter med: ”Vi vil gerne for-

tælle at….” 

 

 Filmen skal opbygges med: 

1. Blikfang 

2. Argument 

3. Call to action 

 

 Vælg én location på skolen, hvor I vil optage jeres film. Tænk på at stedet skal 

være roligt, lyst og styrke jeres budskab.  

 

Beslut jer for, om I vil bruge bestemte rekvisitter i jeres film 

 

 


