HISTORIE:

Min familie og den
store historie
(Indskoling) + Mellemtrin + Udskoling

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.
I materialet her arbejder I med jeres egen familiehistorie i forbindelse med, at I skal
se en film under på BUSTER filmfestival. Materialet handler ikke om den ene film, I
skal se, men giver jer nogle faglige briller at se den med samt nogle begreber, I kan
bruge, når I bagefter taler om filmen hjemme i klassen.

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.

FØR FILMEN

DEL 1: Forberedelse
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 tidslinje, der markerer din families historie.
Linjen skal med punkter vise dine forældre, bedsteforældre, oldeforældre de sidste 100
år. F.eks. m. fødselsår og vigtige begivenheder i deres og jeres liv.
Linjen skal række ud i fremtiden, cirka 50 år frem til du selv bliver farfar eller morfar,
mormor eller farmor for første gang.
Linjen skal også indeholde 3 generelle historiske begivenheder, som du selv vælger
(f.eks. murens fald i 1989, den første danske offentlige tv-visning i 1932 eller Dronning
Margrethes kroning i 1972.)
Tidslinjen skal ud over selve linjen og punkterne også indeholde collage, der visuelt
fortæller om din families historie med fotos el.lign.

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 af dine familiemedlemmer som i forskellige aldre
Vigtige informationer om alle familiemedlemmer

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

FØR FILMEN

DEL 2: Færdiggør tidslinjen
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 dine bedsteforældre, da de var unge? osv.

Hvad fandt I ellers ud af?

Lav din collage
Nu er du klar til at lave din tidslinje med collage færdig med al den indsamlede
information og dine fotos.
Indsæt det indsamlede kildemateriale på tidslinjen og færdiggør collagen. Du kan også
tegne symboler eller små illustrationer.
Til sidst skal I alle fremlægge jeres tidslinjer og
familiehistorier for hinanden

I BIOGRAFEN

DEL 3: Det skal du lægge mærke til
Under filmen skal du lægge mærke til 2 ting:
1. Hvornår foregår filmen (tidsbestemmelse) ?
Lyt efter årstal
Er der særlige historiske begivenheder?
Hvordan kan man se, at filmen foregår i fortiden? (hvad har folk på? Hvordan taler
de til hinanden? osv.)

2. Hvilken scene, synes du, er mest spændende?
Hvad sker der? Hvilke karakterer er med? Hvorfor er den spændende?

EFTER FILMEN

DEL 4: Opsamling og opdatering
Saml op på klassen:
1. Hvornår foregår filmen?
Tal om den historiske periode filmen handler om, og om hvordan man kan se, at
filmen handler om den periode.
2. Hvilken scene, synes du, er mest spændende?
Beskriv scenen. Find eller gæt et årstal for den. Tal om, om nogle af jeres
familiemedlemmer var jævnaldrene med karaktererne.

Opdatér din tidslinje:
Hvis filmen ligger inden for perioden på din tidslinje, skal du nu placere historiske
begivenheder eller perioder fra filmen på den. Du kan bruge google til at søge efter
bestemte årstal. Prøv at identificere så mange begivenheder som muligt fra filmen.
Når du indsætter dem på tidslinjen, skal du overveje, hvordan det ligger i forhold til din
families historie. Har begivenhederne påvirket din egen familie?

EFTER FILMEN

DEL 5: Skriv et brev til fremtiden
Nu er du klar til at skrive brevet til dit barnebarn i fremtiden.
Hvis du ikke har lyst til at skrive til dit barnebarn, kan du skrive et brev til dig selv i
fremtiden.
Et brev som først skal læses omkring år ……………..... ?
Brevet skal indeholde:
➔ Årstal for den dag, du skriver det
➔ En kort beskrivelse af din familie og dens historie
➔ En eller flere store historiske begivenheder, som er sket i din levetid
➔ Et godt råd fra fortiden (altså den tid du lever i)
(længde: cirka 200 ord)
Når du skriver brevet, skal du tænke over:
● Hvad synes du er vigtigt at fortælle fra din hverdag?
● Hvad er godt ved din tid? Hvad er mindre godt?
● Hvad håber du, der er sket i fremtiden, når personen læser dit brev?

Eksempel på tidslinje:

