
Eleverne er dygtige til at arbejde med film, de er opmærksomme og koncentrerede. 
Gennem et analytisk arbejde med filmen ”Lykke-Per” er eleverne nået meget 
langt i deres forståelse af tidsperioden og temaerne. 

De fagligt stærke elever har nydt arbejdet, og de elever som normalt har svært ved 
det analytiske arbejde, har kunnet ”læse” rigtig meget ud af de levende billeder.

/ Tinna, underviser i dansk
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Jeg bruger mest film og filmklip som supplement til den almindelige undervisning 
og som en gulerod.

I fransk har jeg i 6.-7. klasse brugt ”Ma vie de Courgette”, som fanger eleverne rigtig 
godt. I engelsk har jeg brugt ”Billy Elliot” til at tale om kulturforhold og kønsroller. 
Film giver noget pondus til undervisningen og er gode til at forklare forskellige 
emner. 

/ Charlotte, underviser i fransk og engelsk
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Jeg bruger ofte tv og film. Dokumentar udsendelser er virkelig gode til at sætte 
pensum ind i en større forståelsesmæssig kontekst. Drama som f.eks. ”Drengene 
fra Sankt Petri”, ”Hitler – rise of evil” og ”Nøgen blandt ulve” kan visualisere pensum 
for eleverne. For eksempel til at illustrere forholdene i en koncentrationslejr under 
Anden Verdenskrig.

/ Christian, underviser i historie
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Jeg synes, at film er godt at bruge i undervisningen, da man hører, hvordan rigtige 
tyskere snakker. Desuden synes jeg også, at man nemmere kan huske tyske ord 
og ting, hvis man har set det på film. 

I klassen har vi set filmen ”Die Welle”, som jeg synes giver en god kulturforståelse. 
Og så gør film det sjovere at lære.

/ Andrea, 9. klasse 
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