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FILM CLUB ASK WHY?

Ved at bruge biografen som klasselokale vil FILMKLUB ASK WHY? opfordre 
skoleelever til at engagere med aktuelle sociale og miljømæssige udfordringer, 
ved at se anmelderroste dokumentarfilm. Hver film er udstyret med bane-
brydende, undersøgende journalistik og fortæller fængslende historier om 
virkelige menneskers oplevelser - samt giver et yngre publikum muligheden for 
at overveje komplekse problemer og så at kunne diskutere disse emner med 
deres lærere og klassekammerater.

Projektet drives af THE WHY FOUNDATION, en velgørende medieorganisation, 
der initierer, producerer og distribuerer dokumentarfilm til et globalt publikum, 
og derved arbejder for at sikre at alle mennesker har fri adgang til retfærdig og 
uafhængig information.

THE WHY har nu afsluttet to sæsoner af dens filmklub, rettet mod 7. – 10. 
klasses elever. Der er blevet vist henholdsvis seks og fire dokumentarfilm i 
sæsonen 2016/17 og 2017/18, til mellem tre- og firehundrede folkeskoleelever, 
fra Københavns kommune.  Filmvisningerne fordeles hen over et skoleår, og 
til hver sæson knyttes der et overordnet tema, som de dokumentarfilmene skal 
udforske.
 
Den mest fornyelige sæson af filmklubben havde ’Frit Valg’ som tema. Selvom 
alle filmene hører under dette tema, var der stor variation blandt de fire viste 
film. En af filmene handlede om en ekspedition til verdens ende, mens en 
anden film var en ung kvindes personlig fortælling om det at skulle finde sin vej 
i en verden, hvor hendes egne ønsker stod i modsætning til hendes families 
forventninger til hende.

Denne rapport vil vurdere hvilken virkning/impact FILMKLUB ASK WHY? har 
haft, ydermere, vil rapporten se på hvilke muligheder der findes for at videreud-
vikle konceptet, ved fx at brede det ud geografisk. Som en kilde til vurdering af 
virkningen, har de deltagende lærere udfyldt et spørgeskema.



TILLÆG TIL 
SELVE 
VISNINGERNE
Udover at eleverne, og deres lærere, får vist 
de fire dokumentarfilm, modtager skolerne 
også undervisningsmateriale, således at de 
kan fortsætte med at udforske filmenes te-
maer, også når de er tilbage i deres klasse-
lokaler. 

Derudover, inviterer THE WHY efter hver film-
visning relevante personer, som kan deltage 
i en Q&A med eleverne. Eleverne har herved 
fået muligheden for at stille spørgsmål til alt 
fra filmproducere til dem som har været de 
centrale skikkelser i filmene samt individer 
som har stået overfor noget som relatere sig 
til temaet ’Frit Valg’. Elevernes begejstring 
for disse Q&As har været tydelig gennem de 
mange spørgsmål de har rakt hånden i vejret 
for at stille. De dygtige gæsters interessante 
og kloge svar gav tydeligvis anledning til refl-
eksion blandt de unge lyttere.

UNDERVISERNE
Lærerne og elevernes feedback har været 
dejligt positiv. Derudover har lærerne udtrykt 
taknemlighed for, at THE WHY via filmklub-
ben, forsøger at skabe en ramme for læring 
udenfor klasselokalets fire vægge, et rum hvor 
elevernes overbevisninger udfordres og hori-
sonter udvides.

OUR IMPACT
 → Vi har eksponerede unge medborgere for 

nye perspektiver, ved brug af filmmediet, 
ved at vise 335 elever 4 dokumentarfilm.

 → Ved også at inkludere Q&As I tilbuddet, 
opfordres eleverne til at udfordre den 
grundlæggende fortælling om de film vi 
valgte.

 → Lærerne har fået redskab til at indlede 
debat med deres studerende, eller blot at 
se nærmere på de vigtige temaer i  
dokumentarfilmene.

VISTE FILM
 → Ekspeditionen til Verdens Ende  

af Daniel Dencik
 → Verden Før Hende af Nisha Pahuja
 → Munas Flugt af Plus Pictures
 → Kald Mig Kuchu af Katherine Fairfax 

Wright

UDBREDELSE AF 
KONCEPTET
Vi er hos THE WHY begyndt at kontakte 
skoler i samtlige af de danske kommuner, for 
at tilbyde dem at deltage i filmklubben. Det er 
dog et lidt anderledes tilbud, end det som de 
københavnske skoler har fået. Filmene bliver i 
stedet for tilbudt individuelt, og skolerne køber 
sig til at kunne vise filmene for deres elever i 
ét år. Derudover er det mest sandsynligt at de 
fleste af skolerne i de andre kommuner vil vise 
filmene i deres klasselokaler, hellere end i en 
biografsal.



TEMA: FRIT VALG

EKSPEDITIONEN TIL VERDENS ENDE, 
Daniel Dencik

I Daniel Denciks anmelderroste dokumentar-
film ”Ekspeditionen til verdens ende” drager en 
gruppe kunstnere, videnskabsmænd og film-
folk sammen ud på en tremastet skonnert for 
at udforske Norddøstgrønland – og meningen 
med livet! Af dette opstår et unikt møde mel-
lem videnskab og kunst. Blandt de kunstnere 
og forskere, som er med på ekspeditionen, er 
billedkunstneren Tal R og professor Minik Ros-
ing, som har fundet det tidligste liv på jorden.

MUNAS FLUGT, 
Louise Detlefsen og Louise Unmack Kjeld-
sen

Denne film er del af dokumentarserien ’Oprør 
Fra Ghettoen’, hvori en række unge nydansk-
ere tager hul på et af de største tabuer i familier 
med anden etnisk baggrund: De unges for-
budte kærlighedsliv. Åbent og ærligt beskriver 
de, hvor smertefuldt det er at leve et dobbeltliv. 
Et dobbeltliv de føler sig tvunget til at leve både 
af frygt for og af kærlighed til forældrene. I 
dette afsnit møder man Muna. Hun er en ung 
kvinde, som man ellers kun kender fra dram-
atiske avisoverskrifter. Hun er 24 år og endte 
på krisecenter efter at have været udsat for 
æresvold af sin familie.

VERDEN FØR HENDE, 
Nisha Pahuja

’Verden Før Hende’ udforsker det komplek-
se og modstridende, som unge piger i Indien 
mødes med, ved at profilere to unge kvin-
der, der deltager i to meget forskellige typer 
træningslejr - Ruhi Singh, der ønsker at blive 
Miss India og Prachi Trivedi, en hinduistisk 
nationalist.

KALD MIG KUCHU, 
Malika Zouhali-Worrall and Katherine Fairfax 
Wright

I Uganda truer en ny lov som vil gøre homosek-
sualitet strafbar ved døden. David Kato, Ugan-
das første offentlige homoseksuelle mand og 
den pensionerede anglikanske biskop Christo-
pher Senyonjo arbejder mod uret, for at besejre 
statssanktioneret homofobi, samtidig med at
bekæmpe forfølgelse i deres daglige liv. Men 
ingen er forberedt på det brutale mord, der 
ryster deres bevægelse til kernen og sender 
chokbølger rundt om i verden.



Samlet vurdering fra 1-5:

Relevansen af filmene for undervisningen:

Hvor interessant var hver for dig/dine elever?

Vil du ønske at dokumentarfilm indgik som en større del af 
pensum i den danske folkeskole?

LÆRERNES RESPONS

Hvilke emner synes du fremover filmene burde tackle?



Citater fra Elias Al-Sadaq, medlem af Sabaah, som 
deltog i Q&A efter visningen af Call Me Kuchu:

 “(Eleverne) kom med nogle virkelig velfunderede 
og begavede spørgsmål… selvom emnet kan ligge 
langt væk fra mange af dem viser de en stor inter-
esse for det.”

“Lige denne her målgruppe, denne her alder er der 
hvor man kan rykke rigtig meget… de er stadig 
meget modtagelige i forhold til lidt ældre alders-
grupper.”

“Hvis jeg havde siddet der, i den alder tror jeg det 
havde gjort rigtig meget for mig.”

Citater fra elever som har deltaget i filmklubben:

”Jeg synes der har været en god balance mellem at 
det har været hyggelig og sjovt men også lærerigt 
og fagligt relevant.”

”De film vi har set har givet stof til eftertanke, i vores 
vennegruppe har vi snakket meget om hvad der er 
foregået og hvor vildt det var at se rigtige problemer.”

”Man kunne virkelig mærke (tilbage i klassen) at folk 
havde tænkt over det… alle bøde ind dér. Hvor man 
måske havde tænkt at der ville være nogen som var 
mere neutrale og passive, men alle mulige forskellige 
mennesker havde gjort sig nogle tanker og overvejels-
er.”

”Det at man ikke selv skal danne billederne inde i sit 
hoved, hjælper ret godt på at få et indblik i hvordan det 
foregår, hvordan de her mennesker lever og kæmper i 
deres daglig dag. I stedet for bare at læse om det, hvor 
man ikke altid helt forstår det.”

”Jeg synes helt sikkert at andre skole skal komme til 
THE WHYs filmklub, de vil 100% få rigtig meget ud af 
det, ligesom os.”


