Workshop 6: Forestillingsverden og tænkemåder i gamle dage?
Jens Aage Poulsen – jeap@ucl.dk

Aktivitet: Vittighedstegninger m.m.
http://www.kb.dk/images/billed/2010/okt/billeder/subject5363/da/?notAfter=&view=masonry
• Vælg en tegning
• Hvornår er det fra – og i hvilken forbindelse/anledning er den udarbejdet?
• Hvad fortæller tegningen om tidens
• Samfundssyn?
• Vi og de andre (ven- og fjendebilleder)?
• Kønsroller?
• Andre kulturer osv.?
• Ville man lave en tilsvarende tegning i dag – hvorfor?
• Hvordan kan/skal man i undervisningen skabe sammenhæng til den ”store” historie? – historiske
situation?

Aktivitet: Legetøj – og ting til børn
http://www.kb.dk/pamphlets/dasmaa/2008/feb/daellsvarehus/subject6151/da/?creator=&location=&not
After=&notBefore=&orderBy=&person=&query=Danmarks+bes%C3%A6ttelse+Modstandsfolk+Armbind&ti
tle=
Brug evt. også reklamer fra Anders And (i mappen)
• Vælg 3-5 kataloger fra forskellige år (stor spredning). Vælg siderne med legetøj (brug
indholdsfortegnelsen) – vælg evt. en bestemt type spil/legetøj (fx biler eller dukker)
• Hvilke forskelle og ligheder ses fra år xx til år yy?
• Hvad kan man ud fra eksemplerne sige om synet på børn og barndom (forandringer)?
• Hvordan kan man forklare forandringerne (materialer – samfundsmæssige udvikling osv.)?
• Hvordan kan/skal man i undervisningen skabe sammenhæng til den ”store” historie? – historiske
situation – årsager-konsekvenser m.m.

Aktivitet: Billeder
Find billeder (fotos, malerier, tegninger), der kan bruges som kilder til en given tids mentalitet inden for en
bestemt tematik, fx Kønsroller, Børn, opdragelse, godt/ondt. Billederne kan bl.a. findes med
fritekstsøgning. Ellers anvend fx:
http://www.kb.dk/images/billed/2010/okt/billeder/subject2112/da/?notAfter=&view=masonry
https://arkiv.dk/
http://www.bridgemanimages.com/en-GB/

Aktivitet: Spillefilm besættelsen
Undersøg udvalgte klip fra spillefilm ud fra spørgsmål som:

•
•
•
•
•

Hvilket indtryk giver klippet af tyskerne? (udseende, handlinger, motiver osv.)
Hvilket indtryk giver klippet af modstandsfolk? (udseende, handlinger, motiver osv.)
Hvilket indtryk giver klippet af andre aktører som fx alm. mennesker? (udseende, handlinger, motiver
osv.)
Giv eksempler på forandringer fra xx-film til yy-film
Er der noget i ophavstiden, der kan have betydning for, hvordan karaktererne og deres handlinger er
fremstillet

De røde enge, 1945 (Scene: Dommen): https://www.youtube.com/watch?v=J8TRBmh1qfc
Støt står den danske sømand, 1948 (Scene: Tyskerne er gået ind i
Danmark): https://www.youtube.com/watch?v=K33iC0KMDmE
Der kommer en dag, 1955 (Trailer): https://www.youtube.com/watch?v=_VFouLNYwx4
Frihedens pris, 1960 (ikke klip på youtube – kan lejes)
Der var engang en krig, 1966 (ikke klip på youtube – kan lejes)
Den korte sommer, 1976: https://www.youtube.com/watch?v=WyTJhnUg2uk
Matador (besættelsestidsafsnit mange – fx Møghe dør), o.
1980: https://www.youtube.com/watch?v=7fSIfPMQ6M&index=75&list=PLn_fKFEIvNrGJWZab20TJSj5uj3AOLYHB
De nøgne træer, 1991 (hele filmen): https://www.youtube.com/watch?v=_RkobBRn8GU
Flammen og citronen, 2008 (flere klip,
fx): https://www.youtube.com/watch?v=hfaY03KGyrU&list=PLLrPAZgDtW_sxs7fKzAaEWXIrrl5eeRRz
Hvidsten Gruppen, 2012 (flere klip, fx): https://www.youtube.com/watch?v=aYkiSjAZSlA
9. april, 2015 (flere klip, fx): https://www.youtube.com/watch?v=COhct6yYrvM
Dokumentarfilm:
Danmark i lænker, 1945: https://www.youtube.com/watch?v=8-wxSfX1Gy8
De fem år, (1955-1960): http://filmcentralen.dk/gymnasiet/film/de-fem-ar

Aktivitet: Aviser – før 1920
Find hændelser fra dit område/by (søg på stednavn eller en bestemt begivenhed), som har været omtalt i
en avis. Hvad kan du ud fra avisens omtale slutte dig til om:
• Forhold i lokalsamfundet
• Mentalitet (kønsroller, verdensbillede, horisont osv.)

