HISTORIE
SKRIV ET BREV TIL FREMTIDEN
INDSKOLING, MELLEMTRIN, UDSKOLING

STØTTE AF:

Forestil dig, at du står på en tidslinje, der løber hele vejen fra fortiden og
ud i fremtiden. En tidslinje hvor 2. Verdenskrig brød ud i 1939, og hvor
Corona epidemien væltede ind over verden i 2020. Hvor på linjen står din
far i forhold til dig? Hvor står din bedstemor? Og hvor står dit barn fra
fremtiden?
Tidslinjer og tidsaldre kan være ret abstrakte former at forholde sig til,
når man går i 4, 7. eller 8. klasse. Derfor har vi på BUSTER lavet et forløb,
der handler om at finde sin egen plads i historien.

Forløbet passer sammen med alle
filmene i BUSTERs filmpakke med
temaet historie.
Dette forløb er inddelt i 3 dele:
FØR, UNDER og EFTER filmen.
Forløbet består af 3 - 4 dobbeltlektioner og en filmvisning.
Forløbet er rettet mod mellemtrin og udskoling - men kan laves i en
forenklet udgave til indskolingen.
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VEJLEDNING TIL LÆREREN
BUSTER filmfestival og undervisning
BUSTER er Danmarks største filmfestival for børn og unge i alderen 3-16 år. 14 dage hvert efterår
screener festivalen sjove, vilde og øjenåbnende film, spil og tv-serier fra hele verden og inviterer
indenfor til workshops, dialog og unikke oplevelser i mediernes univers. I alt afholdes 300+
arrangementer i biografer, kulturhuse og på institutioner i København og rundt i hele landet.
På BUSTER arbejder vi med at ruste børn og unge til et liv på de digitale medier. Vi inspirerer dem til
at gå kreativt og reflekteret til filmmediet og kuraterer medieindhold, som algoritmerne ikke har
fantasi til at finde. Vi viser de film, man ikke lige finder på youtube og som ikke altid følger tidens
smag for hurtige og letfordøjelige formater eller emner. Film som åbner døren til andre verdener,
virkeligheder og måder at leve på. På BUSTER engagerer vi det unge publikum som medskabere af
festivalen og inviterer influencere, gamere og skoleklasser med ind i vores program for at tage en
reflekteret snak om, hvad billedmediet kan og skal. At være på BUSTER er både at blive underholdt
og få fyldt øjnene med et væld af farver, ansigter og former, og at lære at forstå og afkode filmens
sprog og forholde sig til vigtige faglige emner gennem fiktion eller dokumentar. Derfor kombinerer
vi alle vores filmpakker med undervisningsmaterialer, som gør dig i stand til at bruge filmen i et
længere forløb - både før, under og efter visningen.

Formål og undervisningsforløb
I arbejdet med materialet vil I berøre en lang række af de færdigheds- og vidensmål, som Fælles Mål
for faget historie opstiller. Kort fortalt tager materialet udgangspunkt i elevernes livsverden og
perspektiverer til det store samfunds samspil/konflikt med det enkelte individ og fællesskaber i
skabelsen af en personlig tidslinje-collage. Med udgangspunkt i Fælles Mål kan man pege på, at
eleverne arbejder inden for følgende kompetenceområder:
●

Kompetencemålet for kronologi og sammenhæng på 4. - 9. Klassetrin.

●

Kompetencemålet for kildearbejde på 4. - 9. Klassetrin.

●

Kompetencemålet for historiebrug på 4. - 9. Klassetrin.

HISTORIE - Skriv et brev til fremtiden

SIDE 3

Tæt på undervisningsforløbet
Materialet her består af video, tekst og øvelser og skal forberede jer til at se film fra BUSTERs
filmpakke om historie. Eleverne skal i forløbet placere deres egen families historie på en tidslinje i
form af en collage. Herefter skal eleverne se en film fra historie filmpakken, der passer til netop
deres alderstrin. Vi har lavet nogle fokuspunkter, som eleverne skal være særligt opmærksomme
på. Efter filmen skal eleverne placere store samfundsbegivenheder fra filmen på deres egen
tidslinje. Og til sidst skal eleverne perspektivere til fremtiden ved at skrive et brev til deres måske
kommende barnebarn. Eleverne kan også vælge at skrive et brev til sig selv i fremtiden.
Materialet er inddelt i tre dele med ark til eleverne:
➔ FØR FILMEN (2 ark) guider eleverne til produktion af personlige tidslinjer
➔ I BIOGRAFEN (1 ark) klæder eleverne på til filmvisningen
➔ EFTER FILMEN (2 ark) samler op efter jeres biografbesøg
Introvideoen instruerer jer til de forskellige øvelser.
Du kan alt efter niveau og antal vurdere om du vil lave øvelserne fælles i klassen eller i grupper,
ligesom du selv kan vælge, hvilke øvelser, du vil bruge.
Før forløbet skal du: printe arkene til eleverne og finde A3-ark samt materialer som farver, lim
o.lign. til elevernes collager.

Metode
BUSTER filmfestival ønsker at aktivere børns læring gennem stærke fortællinger og visuelle udtryk
i filmens verden. Til BUSTERs filmvisninger bliver eleverne præsenteret for den visuelle
fremstillingsform (‘andre æstetiske tekster’) og de mange muligheder for indlevelse og fortolkning,
som findes i levende billeder. På BUSTER er filmen en kollektiv oplevelse, som kan danne grundlag
for vigtige kollektive samtaler i og uden for klassens rum. Dette er imidlertid kun den ene del af et
forløb på BUSTER. I vores materialer sørger vi for, at filmoplevelse og fortolkning altid følges med
elevernes egen fremstilling. I hjertet af BUSTERs læringsmaterialer er altså en induktiv metode eleverne skal med andre ord ‘lære gennem deres erfaringer med at lave’. Derfor veksler dette
materiale mellem oplevelse, fortolkning og fremstilling. Vi læner os her op ad forskningschef ved
University College Lillebælt Thomas Illum Hansens skelnen mellem ‘oplevelse’ og ‘erfaring’ i
forbindelse med det didaktiske sprog (Fælles mål og midler. Læremidler og læreplaner i teori og
praksis). Mens oplevelsen af den sanselige repræsentationsform lagres ubemærket i hukommelsen
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og udgør det, han kalder en ‘tavs og implicit viden’, er erfaringen det, der sker, når oplevelser bliver
bearbejdet i genkendelige former og kategorier.
Der skal med andre ord sættes sprog, billeder og figurer på den umiddelbare oplevelse af filmen.
Elevernes egen produktive fremstilling kan være med til at danne bro mellem disse to. Her mener vi
fremstilling i sin bredeste forstand - ikke kun som film men også tegning, fortælling, dramatisering
m.m. På den måde er BUSTERs læringsmaterialer mere procesorienterede end
produktorienterede. Men fremstilling kommer ikke af sig selv. Derfor er elevernes fremstilling
faciliteret af benspænd, skriveordrer, lege og andre didaktiske greb, som sikrer en struktureret
ramme til fri udfoldelse.

Indhold
Dette forløb er inddelt i 3 dele: FØR, UNDER og EFTER filmen.
Forløbet består af 3 - 4 dobbeltlektioner og en filmvisning
Forløbet er rettet mod mellemtrin og udskoling - men kan godt laves i en forenklet udgave til
indskolingen.

FØR FILMEN
ARK 1 [Anbefalet: 1 lektion]
I denne lektion skal eleverne starte på at tegne en tidslinje, der markerer deres families historie:
forældre, bedsteforældre, oldeforældre de sidste 100 år og 50 år frem. Cirka fra 1920 - 2060. Der
skal være rigtig god plads til at tilføje årstal, fotos og tegninger løbende i forløbet.
Se billedeksempel i arkene sidst i materialet.
De fleste vil nok støde på vanskeligheder allerede, når de har indsat deres eget fødselsår: Hvilket år
er far og mor egentlig født i? Hvad med søskende? Og bedsteforældrene? For slet ikke at tale om
oldeforældrene?
Al den information for de brug for, for at kunne komme videre og til at planlægge og forberede en
collage, der visuelt fortæller om deres families historie via tidslinien.
Derfor skal de så i gang med med skal planlægge, hvilke informationer de skal indsamle
derhjemme: navne, fødselsdage, fotos og vigtige informationer om de enkelte familiemedlemmer hvad arbejdede de med? Hvor mange børn fik de? Oplevede bedstefar krigen? Samt at planlægge
eventuelle tegninger og collage elementer.
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Tidslinjen som redskab:
Tidslinjen er et meget stærkt redskab til at øge den konkrete historieforståelse hos eleverne. Det
kan være meget abstrakt at skulle sætter sig ind i en historisk periode eller begivenhed, men hvis
man kan se, at ens mormor var en lille pige dengang eller at ens far deltog i den og den
demonstration, så rykker det pludseligt nærmere.
Vurdér selv, om du vil starte med at vise eleverne eksemplerne på en tidslinje, eller om de skal gå i
gang på egen fantasi upåvirket af eksempler.
ARK 2 [Anbefalet: Dobbeltlektion]
Tal om arbejdet med at indsamle kildematerialet i klassen:
Dukkede der nogle gode historier op?
Hvordan er det at se på billeder, der er så gamle?
Hvordan er det at se billeder af sine forældre eller bedsteforældre som unge?
Hvilket arbejde havde bedstefar, da han var ung?
Hvor mange børn havde oldefar og oldemor?
Eleverne indsætter nu det indsamlede kildemateriale på tidslinjen og færdiggør collagen.

I BIOGRAFEN
ARK 3 [10 min]
Nu skal klassen i biografen og se en eller flere film om historie på BUSTER filmfestival.
Vi anbefaler, at du beder eleverne have papir og blyant med, og at I bruger 10 minutter efter filmen,
hvor eleverne lynhurtigt skal skrive deres indtryk ned, så de kan huske dem til senere arbejde.
Under filmen skal eleverne lægge mærke til 2 ting:
1. Hvornår foregår filmen ( tidsbestemmelse) ?
Eleverne skal efterfølgende kunne placere filmen på deres egen tidslinje.
Eleverne skal kunne argumentere for deres valg af årstal.
( hvis filmen dækker en længere årrække, skal eleverne angive dette på deres tidslinier)
2. Hvornår foregik den scene i filmen, som du synes var mest spændende?
Beskriv scenen
Hvorfor interesserer denne scene eleven?
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Er der nogen i hans/hendes egen familie på deres tidslinje, som var jævnaldrende med
scenens personer?
ARK 4: [Anbefalet: Dobbeltlektion]
Tal om filmoplevelsen i klassen og gennemgå de to opmærksomhedspunkter:
1. Hvornår foregik filmen (tidsbestemmelse) ?
Eleverne placerer filmen på deres tidslinier.
Eleverne argumenterer for deres valg af tidsbestemmelse.
(Hvis filmen dækker en længere årrække, skal de angive dette på deres tidslinier)
2. Hvornår foregik den scene i filmen, som de hver især synes var mest spændende?
Eleverne beskriver scenen
De beskriver, hvorfor netop denne scene interesserer dem
De undersøger, om nogen i deres egen familie var jævnaldrende med scenens personer
Nu er eleverne klar til at skrive brevet til deres barnebarn (eller alternativt: dem selv) i fremtiden. Et
brev som først skal læses omkring år 2060. Hvad skriver man til nogen, som lever i en helt anden tid,
når man ikke aner, hvordan den ser ud? For at få ideer kan I tale om, hvad deres bedsteforældre
kunne have skrevet til dem, da de var deres alder.
Eleverne skal huske at:
- Fortælle kort om deres families historie.
- Give et godt råd fra fortiden (deres nutid)
- Skrive i brevet hvilket år, de skriver fra.
- Vedlægge deres collage.
( længde: cirka 200 ord alt efter klassetrin)
Til sidst læser eleverne brevene op i klassen og fremviser deres tidslinje-collage.
Hvad har de forskellige breve tilfælles? Hvordan adskiller de sig?
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ARBEJDSARK TIL ELEVEN

1

DIN families tidslinje
Hvornår er din far født? Og hvad med din oldemor? Eller din morfar? Og hvad har de
alle sammen oplevet og lavet i fortiden? Du skal lave en collage med hele din families
historie!
Først skal du tegne en en tidslinie, der markerer din families historie.
Linjen skal vise dine forældre, bedsteforældre, oldeforældre de sidste 100 år. F.eks.
m. fødselsår.
Linjen skal række ud i fremtiden, cirka 50 år frem til du selv bliver farfar eller morfar,
mormor eller farmor for første gang. Altså cirka fra 1920 - 2070.
Du skal planlægge og forberede en collage, der visuelt fortæller om din families
historie via tidslinjen.

Men måske mangler du lidt informationer for at kunne komme videre?
Derfor skal du nu planlægge, hvilke informationer og elementer, du skal indsamle for
at kunne få detaljer på din tidslinje og lave collagen:
-

Navne?
Fødselsdage?
Årstal?
Vigtige familiebegivenheder?
Fotos?
Vigtige informationer om alle familiemedlemmer?

Og så skal du planlægge eventuelle tegninger og collage-elementer.
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ARBEJDSARK TIL ELEVEN

2

Lav din collage
Nu har du indsamlet en masse information til din familie og er derfor klar til at lave
din tidslinje med collage færdig.
Tal sammen i klassen om:
➔
➔
➔
➔
➔

Dukkede der nogle gode historier op?
Hvordan er det at se på billeder, der er så gamle?
Hvordan er det at se billeder af sine forældre eller bedsteforældre som unge?
Hvilket arbejde havde din bedstefar, da han var ung? osv.
Hvor mange børn havde oldefar og oldemor? osv.

Hvad fandt I ellers ud af?
Indsæt det indsamlede kildemateriale på tidslinjen og færdiggør collagen.
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ARBEJDSARK TIL ELEVEN

3

Under filmen skal du lægge mærke til 2 ting:
1. Hvornår foregår filmen (tidsbestemmelse) ?
Du skal efterfølgende kunne placere filmen på din egen tidslinje.
Du skal kunne argumentere for placering / årstal.
( hvis filmen dækker en længere årrække, skal du angive dette på din tidslinje)
2. Hvornår foregik den scene i filmen, som du synes var mest spændende?
Beskriv scenen?
Hvorfor interesserer denne scene dig?
Er der nogen i din egen familie på deres tidslinje, som var jævnaldrende med
scenens personer?
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ARBEJDSARK TIL ELEVEN

4

SKRIV ET BREV TIL DIT BARNEBARN FRA FREMTIDEN
Nu er du klar til at skrive brevet til dit barnebarn i fremtiden.
HVIS du ønsker det, kan du alternativt skrive et brev til dig selv i fremtiden.
Et brev som først skal læses omkring år ……………..... ?
Du må helt selv vælge, hvad du vil skrive men kan f.eks. tænke over: Hvad synes du
er vigtigt at fortælle fra din hverdag? Er der store begivenheder i dit liv eller i verden,
som du synes er vigtige? Hvad er godt ved din tid? Hvad er mindre godt? Hvad ville
du selv gerne vide om dengang, dine egne bedsteforældre var børn?

Husk at:
➔ Fortælle kort om din families historie
➔ Give et godt råd fra fortiden
➔ Skrive i brevet, hvilket år du skriver fra.
➔ Vedlægge din collage.
(længde: cirka 200 ord)
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