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Til læreren

Lærervejledning

Sådan anmelder du en udstilling/bog/film. 
Aktivitet for grundskolen i forbindelse med ”Historier om Danmark”.

7. – 9. klasse

Før besøget på museet eller starten på bogen/filmen kan I forberede jer i klassen

• Du kan præsentere, eller I kan diskutere, hvad en ”anmeldelse” er. 

• Eleverne læser et par eksempler fra fx Weekendavisens ”Faktisk” tillæg og diskuterer, 
hvordan det er skrevet. 

• Eleverne skriver sammen to og to ned, hvad det er for nogle ting, anmelderne  
lægger mærke til ved udstillinger/film/bøger (i udstillinger: lyd; i bøger: genre; i film: 
skuespillerne).

• Diskutér ”hvad er en troværdig anmeldelse”?

• Diskutér ”hvad er forskellen mellem argument og påstand”? 

• Forbered interview med en ansat på museet, forfatter eller instruktør (valgfrit! Dette  
skal kun gøres, hvis det er muligt).

• Du kan sætte eleverne til at undersøge udstillingen/bogen/filmen på internettet for at 
se nærmere på, hvad den handler om, og hvilken historisk periode der er i fokus.

• Du kan spørge til elevernes egne oplevelser med at gå på museum, læse bøger og se 
film – hvad skal der til, for at de synes, dét er spændende?

Undervejs i udstillingen/bogen/filmen 

• Kan du opfordre eleverne til at tage fotos eller skrive, der kan bruges i anmeldelsen.

• Opfordre dem til at lave noter til: Tema, fortællinger, lyd og lys og måden tingene vises 
på, spændende ting, oplevelsen af udstillingen.

• Du kan spørge ind til deres tanker og få dem til at reflektere over, hvad de ser/læser – 
hvilken følelse giver udstilling/bogen/filmen dem? Bliver man glad, ked af det? Hvad  
vil museet/forfatteren/instruktøren mon have, man føler?
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Efter besøget

• Du kan sætte eleverne til at tale om udstillingen i grupper, som opvarmning til  
anmeldelsen, argumenterer for deres mening.

• Eleverne skriver selve anmeldelserne. 

• I kan læse anmeldelserne højt for hinanden, fælles eller i grupper, i klassen. Derefter kan  
I udvælge de anmeldelser, I gerne vil have med i konkurrencen. Send anmeldelserne til 
sekretariatet for Historier om Danmark på mailadressen: 
Undervisning_historieromdanmark@slks.dk
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