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Introduktion til materialet, til læreren 
 

Om udstillingen 

De seneste år har flygtningedebatten domineret mediebilledet med stereotyper, generaliseringer, 
forfladigelser og skrækscenarier om denne gruppe af mennesker, som alle taler om og har en 
holdning til, men som de færreste kender. 

Med 100% FREMMED? tager 100 flygtninge selv ordet og ansvaret for den måde, hvorpå de 
repræsenteres i den offentlige debat. De 100 personer står frem som individer med deres 
personlige fortællinger og er med til at nuancere billedet af denne uhomogene gruppe.  

100% FREMMED? er anden del i rækken af Københavns Internationale Teaters storbyportrætter. 
Med statistik som udgangspunkt findes 100 repræsentative borgere, som hver udgør 1% af den 
samlede gruppe. Første del personificerede københavnsk identitet i 100% København, mens anden 
del har fokus på de københavnere, der er kommet hertil som flygtninge. 

Siden Ungarn-krisen i 1956 har ca. 189.000 flygtninge fra hovedsageligt 36 forskellige lande 
sammen med deres familier fået opholdstilladelse i Danmark. 100% FREMMED? fortæller nyere 
dansk flygtningehistorie gennem almenmenneskelige dilemmaer, historier og humor. 
Stereotyperne udfordres, og der sættes fokus på den mangfoldighed af personligheder, historier, 
idéer, tanker, interesser, holdninger, osv., der gemmer sig bag ordet 'flygtning'. 

100% FREMMED? er en udstilling med portrætter og interviews. Men 100% FREMMED? er også 
personlige møder. I individuelle, iscenesatte monologer kan publikum komme helt tæt på den 
enkelte deltager, der fortæller om at være københavner med flygtningebaggrund med alt, hvad det 
indebærer af følelser, udfordringer, adfærd og modsætningen mellem at være hjemme kontra 
fremmed. 
 
100% FREMMED? blev første gang udstillet i Københavns Rådhus i april 2017. Siden har udstillingen 
været vist 6 gange i Storkøbenhavn og er blevet formidlet til bl.a. skoler, biblioteker og kulturhuse. I 
2018 og 2019 skal udstillingen på Danmarks rejse.  
 
Udstillingskoncept og fotos: Maja Nydal Eriksen  
Interviews: Mette Katrine Balle Jensen og Sisse Nat-George 
Research og tekst: Arian Odabaei 
Producent: Københavns Internationale Teater med samarbejdspartnerne Dansk Flygtningehjælp, De 
Danske Sprogcentre, Rådet for Etniske Minoriteter, Københavns Universitet, VerdensKulturCentret, 
m.fl. 
  
Støttet af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, Københavns Kommune, Knud 
Højgaards Fond, Sportgoodsfonden, Interkulturelt Center og Nordea-fonden. 
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Om materialet 

 
Kære underviser 
 
Det nærværende undervisningsmateriale er udviklet til brug i fagene billedkunst, dansk og historie 
på mellemtrinnet (3.-4. klasse samt 5.-6. klasse) i forbindelse med udstillingen ”100% FREMMED?”. 
Materialet består af en række opgaver, som kan laves både før og efter, I har set udstillingen og 
uafhængigt af hinanden. Enkelte ark henvender sig til læreren, men ellers er opgaverne formuleret 
direkte til eleverne.  
 
Opgaverne i undervisningsmaterialet og udstillingens tematik er også egnet til at blive anvendt 
tværfagligt eller i forbindelse med en projektdag eller-uge på skolen, som kunne være under temaet 
”flygtninge”, ”danskhed vs. fremmedhed”, ”livsfortællinger” osv. 
 
Materialet lægger op til, at man i undervisningen kan arbejde med udstillingen både på et æstetisk 
skabende, reflekterende, tekstkreerende, undersøgende og debatterende niveau inden for de tre 
ovenstående fag. Alle øvelser er udviklet og beskrevet med udgangspunkt i de videns- og 
færdighedsmål, som den givne aktivitet understøtter inden for fagene billedkunst, dansk og historie 
på mellemtrinnet. Fag og dertilhørende videns- og færdighedsmål står beskrevet under den enkelte 
øvelse.  
 
Hele forløbet supplerer undervisningen i følgende kompetenceområder: 
 
 

- Billedkunst, 3. – 5. klasse:  
Billedfunktion og Billedkomposition under kompetenceområdet Billedanalyse samt 
Udstilling og Formidling under kompetenceområdet Billedkommunikation. 

- Dansk:  
For 3. - 4. klasse: Oplevelse og Indsigt under kompetenceområdet Fortolkning.  
For 5. – 6. klassetrin: Fortolkning under kompetenceområdet Fortolkning. 

- Historie:  
For 3.-4. klasse: Historiske spor under kompetenceområdet Kildearbejde.  
For 5.-6. klasse: Kronologi, brud og kontinuitet under kompetenceområdet Kronologi og 
sammenhæng. 
 

 
Rigtig god fornøjelse med udstillingen og undervisningsmaterialet.  
 
Venlig hilsen  
 
KIT – KØBENHAVNS INTERNATIONALE TEATER 
 
Indhold: Maria Holst Andersen, Nanna Bøndergaard Butters og Anne Burup Nymark v. AKTØR 
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BILLEDKUNST, til læreren  

- Fotografens arbejde med udstillingsportrætterne 
 
I rammen nederst på siden kan du læse kort om fotograf og konceptdesigner Maja Nydal Eriksens 
tanker om det kunstneriske arbejde med udstillingsportrætterne 100% FREMMED?, hvor hun har 
iscenesat og taget 100 portrætfotos af flygtninge fra forskellige lande. De portrætterede har i 
samarbejde med Maja været med til at bestemme, hvordan de gerne vil repræsenteres på 
fotografiet. 
 
Som en del af elevernes samtale om og analyse af de forskellige billeder af flygtninge i forbindelse 
med de efterfølgende elevopgaver, kan du supplere med den information og viden, du har fået fra 
teksten om Maja Nydal Eriksens kunstneriske arbejde med portrætterne. 
 
Udstillingens fotograf og konceptdesigner Maja Nydal Eriksens tanker om det kunstneriske arbejde 
med portrætterne: 

Konceptet for portrætterne er at skabe en ramme, hvor de 100 flygtninge får medbestemmelse 
over den måde, de repræsenteres på. 
 
Portrætterne er taget i Tivoli, fordi parken er det sted i Danmark, der både er mest dansk og etnisk. 
Tivoli er en vigtig del af dansk kulturhistorie og blander nationale, visuelle, symbolske og 
arkitektoniske referencer. Parken er dermed en oplagt kulisse til at iscenesætte deltagernes 
blandingsidentitet og historie. 
 
Vi bruger Tivoli som et baggrundslærred, hvor deltagerne og jeg sammen vælger det sted, der 
matcher dem og deres historie bedst. De kan desuden medbringe genstande og/eller personer, der 
betyder noget for dem - som man gjorde, når man gik til fotograf før i tiden. 
 
Først vælger vi en baggrund, der passer til deltagernes historie, æstetiske præferencer, de ting de 
har med, og det tøj de har på, eller en baggrund der minder dem om noget. Dernæst taler vi om, 
hvordan de kan posere med hinanden og tingen, så alle tager stilling til, hvordan de gerne vil 
præsentere sig selv i detaljer. 
 
Ift. deres tøj bliver de bedt om at klæde sig pænt på til foto, og derudover er det op til deltagerne 
selv. Det vil sige, at nogle tager pænt og lidt formelt tøj på, andre moderigtigt tøj, og en del vælger 
festtøj eller nationaldragt fra det land, hvor de er opvokset. 
 
Ved at lege med de forskellige komponenter opstår der en række iscenesatte billeder, som 
tematiserer identitet, repræsentation og visuel historiefortælling. Billedserien udfordrer den måde, 
hvorpå vi repræsenterer os selv, hinanden, og kategorier som flygtninge og indvandrere - både i 
medierne, på arkiver og museer og på Facebook. 
Formen trækker primært på reklameæstetik og plakatkunst for at skabe et stolt, farverigt og til tider 
humoristisk udtryk som kontrast til de mange socialrealistiske (tunge) billeder, der ofte kobles 
sammen med ”kategorien” flygtninge. 
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BILLEDKUNST, 3.-5. klasse - Billedfremstilling af flygtninge  

 
Billedanalyse, Billedfunktion, Fase 2 
 
Færdighedsmål: Eleven kan analysere billeders funktion i en given kontekst 
Vidensmål: Eleven har viden om billeders kommunikative funktion 

 
 
Billederne neden for er eksempler på nogle af de mange billeder, som man i dag ofte ser af 
bådflygtninge i aviser og på nyhedsportaler. Er du selv stødt på lignende billeder? Og hvor er de 
dukket op? Tal med din sidemakker om billederne ud fra følgende spørgsmål: 
 

1. Hvilke tanker og følelser får du, når du ser billederne? 

2. Hvilke fortællinger er disse billeder med til at skabe omkring vores syn på flygtninge?  

3. Hvad er billedernes funktion? Tror du, de er tiltænkt at være underholdende, informerende, 

reklamerende, eller fungerer de som kunstværker? Begrund dine svar. 

 

 

 

 
Foto 11                                                                                                                                Foto 22                                                                   

   
Foto 33                                      Foto 44                                   

                                                                                                                                                                  

                                                 
1 Foto 1: dr.dk, set d. 22. januar 2018: https://www.dr.dk/nyheder/regionale/fyn/baadflygtninge-bliver-reddet-af-danske-handelsskibe 
2 Foto 2: ibid.: https://www.dr.dk/nyheder/tema/flygtningepres-paa-europa 
3 Foto 3: ibid.: https://www.dr.dk/nyheder/udland/300000-flygtninge-og-migranter-har-passeret-middelhavet 
4 Foto 4: ibid.: https://www.dr.dk/nyheder/udland/df-vil-kopiere-australsk-baadloesning-som-er-i-strid-med-fn-konvention                                                                                                                                                         

https://www.dr.dk/nyheder/regionale/fyn/baadflygtninge-bliver-reddet-af-danske-handelsskibe
https://www.dr.dk/nyheder/tema/flygtningepres-paa-europa
https://www.dr.dk/nyheder/udland/300000-flygtninge-og-migranter-har-passeret-middelhavet
https://www.dr.dk/nyheder/udland/df-vil-kopiere-australsk-baadloesning-som-er-i-strid-med-fn-konvention
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I udstillingen 100% FREMMED? har fotograf og konceptdesigner Maja Nydal Eriksen arbejdet med 
at skabe anderledes billeder og fortællinger om flygtninge end billederne på forrige side. Maja har i 
sine billeder skabt portrætter af flygtninge, hvor hun har brugt forlystelsesparken Tivoli i København 
som baggrund. Hun har derfor sat flygtninge ind i en ny og anderledes sammenhæng, som er med 
til at skabe en anden fortælling om flygtninge, end den fortælling vi ofte møder i aviser og på 
nyhedsportaler. 
  
Se på portrætbillederne nedenfor. Tal igen med din sidemakker om billederne ud fra følgende 
spørgsmål: 

1. Hvilke tanker og følelser får I, når I ser portrætbillederne? 

2. Hvilken forskel gør det, at man på portrætbillederne ser enkelte personer frem for en stor 

gruppe? Og hvilke andre fortællinger er portrætbillederne med til at danne omkring vores 

syn på flygtninge i forhold til billederne på forrige side? 

3. Hvad er portrætbilledernes funktion til forskel fra billederne på forrige side? Tror du, 

portrætbillederne er tiltænkt at være underholdende, informerende, reklamerende, eller 

fungerer de som kunstværker? Begrund dine svar. 

4. Hvad forbinder I med forlystelsesparken Tivoli? Og hvorfor tror I, at fotografen Maja har 

valgt netop Tivoli som baggrund for sine portrætbilleder?  

5. Hvilke andre baggrunde og sammenhænge end Tivoli kan I forestille jer, at 

portrætbillederne kunne være taget i?  Og hvilken ny betydning vil portrætbillederne få ved 

at ændre baggrund og sammenhæng? 

       ’        
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BILLEDKUNST, 3.-5. klasse – Analyse af billedelementer 

 

Billedanalyse, Billedkomposition, Fase 2 
 
Færdighedsmål: Eleven kan analysere farvers virkning i billeder 
Vidensmål: Eleven har viden om farvers betydning i en kulturel kontekst 
 
Billedanalyse, Billedkomposition, Fase 3 
 
Færdighedsmål: Eleven kan analysere synsvinklers betydning i billeder 
Vidensmål: Eleven har viden om fugle-, frø- og normalperspektiv 

 
Portrætbillederne neden for er fra udstillingen 100% FREMMED?. Du kan også gå ind på 
hjemmesiden, der er tilknyttet udstillingen: www.100pctfremmed.dk, hvor du kan finde mange flere 
billeder. 
 

1. Udvælg ét af portrætbillederne eller ét fra hjemmesiden, som du gerne vil arbejde med. 
2. Billeder indeholder mange forskellige elementer, som er med til at skabe en særlig 

fortælling i billedet. Du skal nu arbejde med en analyse af de forskellige elementer i dit 
portrætbillede ud fra de spørgsmål, du finder på næste side: 

 
 

 

http://www.100pctfremmed.dk/
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Spørgsmål til billedanalyse 
 
Farver: 

1. Hvilke farver rummer billedet, og hvad er den bærende farve i billedet? 
2. Hvilken stemning synes du, at farverne er med til at skabe i billedet? Og hvilken betydning 

mener du, at disse farver er med til at skabe for fortællingen om personen på billedet?  

 
Perspektiv/synsvinkel: 

1. Er billedet taget i fugle-, normal- eller frøperspektiv? Og hvilken virkning har det, at billedet 
er taget med lige præcis det perspektiv? 

2. Hvilken virkning vil det få, hvis perspektivet i billedet bliver ændret? 
3. Fra hvilken synsvinkel ser man personen/personerne på billedet (fra siden, forfra eller 

bagfra)? Og hvilken virkning har det? 

 
Rytme/balance: 

1. Hvordan er rytmen/bevægelsen i billedet? Er personen/personerne stillesiddende eller i 
bevægelse? 

2. Hvis personen/personerne er stillesiddende, hvad synes du så, der er med til at skabe liv og 
rytme i billedet? 

3. Hvordan er vægtningen og placeringen af elementerne i billedet? Og hvilken balance skaber 
det i billedet? 

 

Kroppens placering og blikretning: 

1. Hvordan er personens(-ernes) placering i billedet – sidder, står eller ligger de? Hvad er 
personens(-ernes) placering med til at fortælle om dem? 

2. Hvis der er flere personer på billedet, hvordan er de så placeret i forhold til hinanden? Hvad 
fortæller personernes placering om deres relation til hinanden? 

3. Hvilken blikretning og ansigtsudtryk har personen(-erne) på billedet? Kigger de op, ned, til 
siden eller ligeud? Virker de f.eks. glade, triste, alvorlige, sørgmodige, nysgerrige eller 
eftertænksomme osv.? 

4. Hvad er personens (-ernes) blikretning og ansigtsudtryk med til at fortælle om dem? 

 
Baggrund, påklædning og genstande: 
Personerne på portrætbillederne har sammen med fotografen Maja Nydal Eriksen selv været med 
til at bestemme billedets baggrund. De har også selv valgt, hvilket tøj de vil have på, og om de vil 
have en genstand med på billedet (f.eks. sko, et smykke, et stykke legetøj osv.).  
 

1. Hvad kan du se på billedets baggrund?  
2. Hvilke genstande har personen(-erne) med på billedet? 
3. Hvilket tøj har personen(-erne) på? 
4. Hvorfor tror du, at personen(-erne) på billedet har valgt netop den baggrund, det tøj/ og 

disse genstande? Hvad synes du, at baggrunden, tøjet og genstandene er med til at fortælle 
om personen(-erne) på billedet? 
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BILLEDKUNST, 3.-5. klasse - Dit selvportræt 
 

NB. For at arbejde med denne opgave er det en forudsætning, at du allerede har arbejdet med 
opgaven: Analyse af billedelementer. 
 

Billedkommunikation, Udstilling og formidling, Fase 2 
 
Færdighedsmål: Eleven kan etablere digitale udstillinger 
Vidensmål: Eleven har viden om digitale billedmiljøer 
 
Færdighedsmål: Eleven kan bidrage med visuelle udtryk i kulturprojekter 
Vidensmål: Eleven har viden om kulturelle normer og værdier 
 
 

De forskellige billedelementer, du har arbejdet med i din analyse af portrætbillederne, er alle med 
til at give billedet en bestemt stemning og udtryk samt fortælle noget om personen(-erne) på 
billedet. 
 
Udstillingens fotograf Maja Nydal Eriksen fortæller, at hendes portrætbilleder er en modsætning til 
f.eks. et pas eller det klassiske skolefoto, hvor man f.eks. ofte bliver fotograferet med den samme 
neutrale baggrund, det samme perspektiv/synsvinkel, blikretning eller kropsplacering. 
 
Neden for kan du se to eksempler på klassiske skolefotos. 
 
 

                           
                   Foto 15                                                                                           Foto 26 

                                                 
5 Foto 1: Bente og Karstens hjemmeside, Livsbilleder (http://www.kt.mono.net/)                                                                   
6 Foto 2: Skolebillede af Justin Bieber som lille (http://www.olivianet.dk/artikler/fra-barnestjerne-til-popkonge/?imageId=4138) 
 

http://www.kt.mono.net/
http://www.olivianet.dk/artikler/fra-barnestjerne-til-popkonge/?imageId=4138
javascript:getImage(8938);
http://media.olivianet.dk/upload/modules/imagegalleries/imagegalleryimages/image/large/997916635053451956747945.jpg
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Med inspiration fra de portrætbilleder, som fotograf Maja Nydal Eriksen har taget til udstillingen 
100%FREMMED?, skal du nu skabe et anderledes skolefoto af dig selv, som på en visuel måde 
fortæller noget om, hvem du er som person. 
 

1. Start med at lave et mindmap over, hvem du er, og hvad du gerne vil fortælle om dig selv.  
2. I midten skal du skrive ”MIG”. Uden om kan du f.eks. skrive: dit udseende og kendetegn, 

interesser, familie, personlighed, fremtidsdrømme, styrker og svagheder, værdier osv. 
3. Med afsæt i din mindmap og den viden, du har om forskellige billedelementer fra forrige 

opgave, skal du nu eksperimentere med at skabe et selvportræt, der fortæller beskueren af 
billedet noget om, hvem du er som person og afsender. 
 

Forskellige elementer i et billede, som du skal arbejde med i dit selvportæt: 
 

- Baggrund: Hvor skal dit selvportræt tages henne? Hvilken sted eller baggrund kan 

fortælle noget om dig?  

- Perspektiv og synsvinkel: Hvilket perspektiv (fugle-, normal- eller frøperspektiv) skal 

dit selvportræt have for at understrege, hvem du er, og hvad du står for? Skal man 

kunne se dig fra siden, forfra eller bagfra? 

- Kroppens placering og blikretning: Hvor og hvordan skal du placeres i selvportrættet 

– skal du f.eks. sidde, stå eller ligge på en særlig måde? Hvilket 

kropsudtryk/ansigtsudtryk og blikretning kan udtrykke, hvem du er? 

- Kostume og genstande: Skal du have noget særligt tøj/kostume på for at vise, hvilken 

type du er, eller hvad du måske drømmer om at blive? Skal du have en særlig 

genstand med, som fortæller noget om dig? Og hvor skal den placeres? 

- Farver: Hvilke farver skal dit selvportræt bestå af? Vil du f.eks. arbejde med en 

bestemt grundfarve? Skal din baggrund måske have en anden farve end dit 

kostume? 

- Rytme og balance: Skal du være stillestående eller i bevægelse på billedet? Og 

hvordan skal vægten/balancen være i dit billede? 

 
4. Giv dit selvportræt en titel eller en lille forklarende tekst. 

5. Præsenter dit selvportræt for de andre i klassen. Lad først dine klassekammerater give 

feedback på deres oplevelse af dit portræt, og begrund derefter dine valg. 

6. Saml alle selvportrætterne og lav en udstilling. I kan udstille jeres selvportrætter ved at 

hænge dem op et bestemt sted f.eks. på skolen eller det lokale bibliotek - eller I kan samle 

selvportrætterne som en billedserie og lave en digital udstilling. 
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DANSK, 3.-4. klasse – Fra billede til teaterstykke 
 

Fortolkning, Oplevelse og indsigt, Fase 2 
 
Færdighedsmål: Eleven kan dramatisere litteratur og andre æstetiske tekster gennem oplæsning og 
tegning 
Vidensmål: Eleven har viden om mundtlige, kropslige og billedlige udtryksformer 

 
I udstillingen 100% FREMMED? fortæller 100 flygtninge om, hvem de er, og hvor de kommer fra. 
Både portrætbilledet og en tilhørende portrættekst fortæller noget om personerne på billederne; 
om det land, de kommer fra, deres kultur og værdier.  

1. Gå ind på hjemmesiden, der er tilknyttet udstillingen: www.100pctfremmed.dk 
Vælg et portrætbillede af en person, som fanger din opmærksomhed.  

2. Hvorfor vækker den person din interesse? Hvad fortæller billedet dig om personen, og hvad 
der er vigtigt for ham/hende? 

3. Lav et personpapir ved at printe portrætbilledet ud.  
4. Under portrætbilledet skal du skrive dine svar på spørgsmålene nedenfor. Hjælp til dine svar 

finder du nederst i billedets portrættekst ved at klikke på selve billedet på hjemmesiden.  
5. Print portrætbilledet ud på et stykke A4-ark 

a. Hvad hedder personen? 
b. Hvor gammel er personen? 
c. Hvilket land kommer personen fra? 
d. Hvor bor personen i Danmark? 
e. Hvornår kom personen til Danmark? 
f. Hvad laver eller arbejder personen med? 
g. Hvad tror du, personen på portrætbilledet interesserer sig for? 

6. Gå sammen to og to. 
7. Du skal nu prøve at indleve dig i personen. Stil dig i den kropsstilling, som personen har på 

dit portrætbillede. Prøv også at efterligne personens ansigtsudtryk og find frem til 
personens stemme. 

8. I skal nu lave et lille teaterstykke, hvor I starter med at stå i de to kropsstillinger og efterligne 
personernes ansigtsudtryk. 

9. Ud fra jeres personpapirer skal I skabe et møde og en lille samtale mellem de to personer 
ved at stille hinanden spørgsmål i forhold til de svar, I har skrevet ned – F.eks.: Hej hvad 
hedder du?” – ”Jeg hedder XXX, hvad hedder du?” – ”Jeg hedder XXX, hvor gammel er du?” 
osv.  

10. Jeres teaterstykke skal slutte med, at I begge igen stiller jer i personernes kropsstilling. 
11. Øv jer på jeres teaterstykke og vis det for resten af klassen. 

  

http://www.100pctfremmed.dk/
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DANSK, 5.-6. klasse – Medskabende fortolkning af persongalleri 

 

Fortolkning, Fortolkning, Fase 1 
 
Færdighedsmål: Eleven kan udtrykke sin tekstforståelse gennem medskabelse af teksten 
Vidensmål: Eleven har viden om metoder til medskabende arbejde  
 

I udstillingen 100% FREMMED? fortæller 100 flygtninge om, hvem de er, og hvor de kommer fra. 
Både portrætfotoet og en tilhørende portrættekst fortæller noget om personerne på billederne; om 
livet fra det land, de kommer fra og deres liv i Danmark; deres familie, arbejde, værdier og 
traditioner, samt hvorfor de er flygtet, og om de føler sig dansk eller fremmed i Danmark. 
 
Opgave 1: Undersøg en person fra udstillingen 100% FREMMED? 

1. Gå ind på hjemmesiden, der er tilknyttet udstillingen: www.100pctfremmed.dk 
Vælg et portrætfoto af en person, som fanger din opmærksomhed.  

2. Hvorfor vækker personen din interesse? Hvilket land tror du, at han/hun kommer fra? 
Fortæller portrætbilledet noget særligt om, hvem personen er, og hvad der er vigtigt for 
ham/hende? 

3. Klik på portrætbilledet og læs derefter portrætteksten. Læs teksten et par gange. 
4. Print portrætbilledet ud. 
5. Omkring portrætbilledet skal du nu lave et mindmap over personen på billedet. Skriv tre 

stikord på nogle af de temaer, som både portrætbilledet og portrætteksten fortæller om 
personen. Det kan f.eks. være temaer som familierelation, venskab, det danske samfund, at 
være flygtning i Danmark, baggrund for at være flygtning, følelsen af danskhed eller 
fremmedhed, værdier og traditioner osv. 

6. Under hvert stikord skal du skrive en lidt mere uddybende tekst om, hvad personen 
fortæller om i forhold til det givne tema.   

 
Opgave 2: Brev fra/til: 
 

1. Med afsæt i din mindmap og undersøgelse af personen og de temaer, som personen 
fortæller om, skal du nu skrive et brev fra personen. Du vælger selv, hvem brevet skal være 
til. Det kan f.eks. være til et familiemedlem eller en ven i personens hjemland, eller til en 
person, som nævnes i portrætteksten. Du kan evt. udvælge et enkelt tema, som du synes, at 
personen fortæller særligt om. 

2. Forestil dig, at du er personen på portrætbilledet. Der er gået 10 år siden, du har været med 
i udstillingen 100% FREMMED?. I dit brev kan du f.eks. skrive om: Hvordan går det nu? 
Hvordan ser tingene ud nu i forhold til et tema/temaer? Har noget ændret sig – og hvad? 
Hvor befinder du dig? Har du truffet nogle valg, som gør, at tingene nu ser anderledes ud? 
Har du noget særligt, du vil fortælle? Osv. 

3. Sæt dig igen sammen med din sidemakker. Præsenter jeres mindmaps og læs jeres breve 
højt for hinanden. Giv derefter gerne respons til hinanden. 
 

http://www.100pctfremmed.dk/
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HISTORIE, 3.-4. klasse - Historiske spor og udstilling af det fremmede 
 

Kildearbejde, Historiske spor, Fase 1 
 
Færdighedsmål: Eleven kan bruge historiske spor i lokalområdet til at fortælle om fortiden 
Vidensmål: Eleven har viden om identifikation af historiske spor i lokalområdet 

 
Portrætbillederne af de 100 flygtninge i udstillingen 100% FREMMED? er taget i Tivoli. Udstillingens 
fotograf Maja Nydal Eriksen fortæller, at Tivoli er det sted i Danmark, som både er mest dansk og 
mest etnisk. Hun siger, at det gør Tivoli til en oplagt kulisse til fotografisk at fortælle deltagernes 
forskellige nationale baggrunde, kulturer og historier. Personerne på portrætbillederne har sammen 
med Maja selv været med til at bestemme billedets baggrund. De har også selv valgt, hvilket 
tøj/kostume de vil have på, om de vil have en genstand med på billedet mm. 
 
I Tivoli kan man i dag møde mange historiske fortællinger. En fortælling som f.eks. kan handle om 
betagelsen af det fremmede, som man kan se i både bygninger, beplantninger, lyssætninger osv. 
Det kinesiske tårn og Den Japanske Have i Tivoli kan være to eksempler på møder med ”det 
fremmede.” Tivoli har for mange år siden også fungeret som et udstillingsrum af fremmede 
mennesker. 
 
I 1843 da Tivoli blev oprettet i København, var det kun de færreste, der havde råd til at rejse til 
f.eks. Asien, Mellemøsten, Grønland og Amerika. Det var en tid, hvor især videnskabsfolk tog på 
ekspeditioner til fremmede egne for at beskrive og finde ud af mere om natur og mennesker. 
Videnskabsfolkene lavede kraniemålinger, de indsamlede materialer og historier fra de fremmede 
lande. De kategoriserede både planter, dyr, mennesker og kulturer. De inddelte f.eks. mennesker i 
naturmennesker og primitive mennesker, som var under det mere udviklede og civiliserede 
menneske. Når videnskabsfolkene vendte hjem, havde nogen af dem taget mennesker med fra de 
fremmede lande. Videnskabsfolkene udstillede de fremmede mennesker på f.eks. Dyreskuer, i 
Zoologiske Haver og i Tivolier. Her kunne de besøgende komme og se på de fremmede mennesker - 
f.eks. pygmæer, aboriginere, indianere og eskimoer. Nogle af de fremmede mennesker blev 
udstillet i hytter fra deres hjemland. 
Foto 17                   Foto 28  

                                                 
7 Foto 1: Videnskab.dk, set d. 22. januar 2018: https://videnskab.dk/kultur-samfund/vi-elskede-de-farvede-i-zoologisk-have#&gid=1&pid=6  
8 Foto 2: Information.dk, set d. 22. januar 2018: https://www.information.dk/indland/2009/09/vilde-mennesker-zoo 

https://videnskab.dk/kultur-samfund/vi-elskede-de-farvede-i-zoologisk-have#&gid=1&pid=6
https://www.information.dk/indland/2009/09/vilde-mennesker-zoo
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Fra 1850-1910 var der mindst 50 udstillinger i Danmark med fremmede mennesker, som man anså 
for at være eksotiske, vilde og uciviliserede. På nettet findes der artikler og billeder om disse 
udstillinger. Den bedst kendte er udstillingen af sorte børn, som i 1905 var blevet hentet fra Sct. 
Croix i Det Carabiske Øhav. På billederne neden for kan man se Victor og Alberte Cornelins på 
henholdsvis syv og fire år, som blev hentet til Danmark og vist frem i et bur i den vestindiske 
pavillon på koloniudstillingen i Tivoli. 
 

Foto 19                                                                   Foto 210 

 
 
Opgave 1: Gå på opdagelse efter historiske spor 

1. I skal nu gå på opdagelse efter historiske spor fra perioden 1843-1910, der viser en 

betagelse af eller mødet med det fremmede. 

2. Undersøg om der på jeres skole er historiske spor fra den periode, hvor I f.eks. kan indsamle 

viden og materialer om fremmede mennesker, dyr eller lande. F.eks. udstoppede dyr, tavler 

over fremmede dyr, forskellige genstande (vaser, skåle osv.), fotos eller tegninger af 

fremmede mennesker.  

3. I kan også gå på opdagelse efter historiske spor fra samme periode i jeres eget hjem eller 

lokalområde. 

4. Lån (HUSK først at spørge om lov!) de materialer, I har fundet med tilbage til jeres klasse. I 

kan også tage fotos af dem eller tegne dem.  

 
Opgave 2: Lav en udstilling 

1. Lav i klassen en udstilling, hvor I sætter jeres materiale i bestemte kategorier. Det kan f.eks. 

være efter kronologi eller efter hvilke fortællinger om det fremmede, som I synes, at jeres 

materiale fortæller om. Måske kan I også selv finde på andre kategorier.  

2. Tal om, hvorfor I har valgt at sætte jeres udstilling op på netop den måde, I har. Og hvilken 

særlig fortælling rummer jeres udstilling? Inviter evt. andre klasser, skolelederen eller jeres 

forældre til at komme og se jeres udstilling.  

                                                 
9 Foto 1: Danmarkshistorien.dk, set d. 22. januar 2018: http://www.danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/sorte-boern-i-koebenhavn-1905/ 
10 Foto 2: Nationalmuseets Samlinger, set d. 22. januar: http://samlinger.natmus.dk/DNT/asset/119097  

http://www.danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/sorte-boern-i-koebenhavn-1905/
http://samlinger.natmus.dk/DNT/asset/119097
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HISTORIE, 5-6 klasse –  Kronologi og sammenhænge 

 
Kronologi og sammenhæng, Kronologi, brud og kontinuitet, Fase 2 
 
Færdighedsmål: Eleven kan identificere brud og kontinuitet i historien. 
Vidensmål: Eleven har viden om væsentlige træk ved historiske perioder. 

 
I udstillingen 100% FREMMED? møder vi 100 borgere, der er flygtet til Danmark siden 1956. 

Deltagerne repræsenterer de 161.000 mennesker fra 29 forskellige lande, som har fået asyl 

(opholdstilladelse) i Danmark de seneste 60 år. De 100 borgere er af forskellige grunde flygtet til 

Danmark fra deres hjemlande som f.eks. Syrien, Afghanistan, Chile, Sri Lanka, Vietnam, Polen, 

Ungarn, Somalia og Irak. 

 

På ét af portrætbillederne fra udstillingen møder vi f.eks. Manila Ghafuri, som er 23 år. Hun er 

flygtet fra Afghanistan og kom til Danmark i 2001. Manila fortæller i portrætteksten, som hører til 

hendes billede, sin historie om hendes flugt fra Afghanistan. 

 
 

”Under den værste snestorm i 20 år flygtede  
mine forældre, syv søskende og jeg ud af  
Afghanistan. Min mor og far bar de mindste.  
Nogle gange gravede vi os ned i jorden for at 
holde på varmen. Vi krydsede floder, vi skulle 
altid være stille. Menneskesmuglerne ville 
give min lillesøster piller, fordi hun græd, og 
hvis nogle var langsomme, smed de deres ting 
væk. I Polen blev vi splittet, og først efter 
halvandet år blev vi samlet igen. 
Det er 15 år siden, men det præger os stadig.  
Vi har leget med skæbnen ved at forlade 
vores hjemland. Den usikkerhed, der fulgte 
med flugten og adskillelsen, mærker os den 
dag i dag, selvom min familie er samlet, og 
vores fremtid i Danmark er sikret.” 
 

Landetekst fra udstillingen om Afghanistan: I snart 40 år har Afghanistan lidt under krig og interne 

konflikter. Siden den sovjetiske invasion i 1979 har afghanske flygtninge søgt til især de 

omkringliggende lande. Siden sovjetstyrkerne forlod landet, har en borgerkrig, Talibans brutale 

styre og senest en vestlig ledet invasion efter 11. september 2001 lagt landet i ruiner. Millioner er 

flygtet fra volden i årenes løb. Omkring 6 mio. er flygtet til nabolandene Pakistan og Iran, hvilket gør 

Afghanistan til det land i verden, der har skabt flest flygtninge. Over 17.000 afghanere har asyl i 

Danmark. 



 
 

 

Med et historisk blik på flygtninge, har Danmark også før år 1956 taget imod forskellige 

flygtningegrupper. I artiklen ”Ni øjeblikke du måske ikke husker: Sådan tog vi imod flygtninge 

engang” kan du få et indblik i nogle af de flygtningegrupper, som er kommet til Danmark gennem 

tiderne. Du kan finde artiklen her: http://nyheder.tv2.dk/2015-09-13-ni-oejeblikke-du-maaske-ikke-

husker-saadan-tog-vi-imod-flygtninge-engang  

 

 

Opgave 1: Skab et kronologisk overblik over flygtningegrupper, som er kommet til Danmark 

 

1. Inddel jer i grupper af 3-5 personer. Læs artiklen. 

2. Hver gruppe skal vælge en flygtningegruppe, som er repræsenteret i artiklen. I skal nu 

nærmere undersøge, hvilken konflikt eller krig gruppen er flygtet fra. Måske kan I også selv 

finde flere billeder af flygtningegruppen end det, der er i artiklen. 

3. Lav en planche for jeres udvalgte flygtningegruppe: lav en overskrift, indsæt informerende 

og faktuel tekst, billeder mm.  

4. Fremlæg for resten af klassen. 

5. Lav derefter på klassen en fælles tidstavle, hvor I indsætter jeres historiske plancher over 

flygtningegrupper på flugt til Danmark i kronologisk rækkefølge. Hæng tidstavlen op i 

klassen. 

6. Diskutér afslutningsvis på klassen, om I kan identificere brud og kontinuitet i historien ud fra 

den viden, I har om de grunde, som flygtningegrupperne er flygtet fra.  

 

Opgave 2: Skab et scenarie for fremtidige flygtningegrupper 

 

1. I samme gruppe skal I nu skabe et scenarie for en flygtningegruppe, som I forestiller jer, der 

kommer til Danmark i år 2118 – altså om 100 år. Meget har ændret sig. Tal om, hvordan I 

tror verden vil se ud om 100 år. 

2. Overvej hvem flygtningegruppen er, hvorfor de er kommet til Danmark – eller det, der 

engang var Danmark, hvilken konflikt eller krig de er flygtet fra osv. Det kan f.eks. være 

forskellige kategorier af forhold som krige, borgerkrige, diktatoriske styreformer, politisk 

forfølgelser, miljøkatastrofer forfølgelser på grund af religion, etnicitet, seksualitet, eller 

andet, der får folk til at flygte. 

3. I skal nu forestille jer, at I er flygtningegruppen. Hvordan ser I ud? Tag et billede af 

flygtningegruppen, som f.eks. kan vise hvordan de flygter, hvad de er flygtet fra eller 

hvordan de bliver modtaget mm. 

4. Fremlæg afslutningsvis jeres billede og fortællingen om flygtningegruppen for resten af 

klassen. 

http://nyheder.tv2.dk/2015-09-13-ni-oejeblikke-du-maaske-ikke-husker-saadan-tog-vi-imod-flygtninge-engang
http://nyheder.tv2.dk/2015-09-13-ni-oejeblikke-du-maaske-ikke-husker-saadan-tog-vi-imod-flygtninge-engang

