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"Jeg har fået en viden sammen med eleverne om uretfærdighed 
og store etiske og eksistentielle dilemmaer for børn og unge 
som vokser op i vores   verden."

Eva Norford, Langelinieskolen



ASK WHY? FILMKLUB

Med biografen som klasseværelse tryllebinder ASK WHY? Filmklub 
udskolingselever fra Københavns Kommune ved visninger af nøje udvalgte 
dokumentarfilm. Filmklubben har til formål at øge elevernes bevidsthed 
omkring basale menneskerettigheder, samt give dem indblik i en anden 
hverdag, der ligger langt fra deres egen. I mødet med fascinerende og 
tankevækkende historier fra virkelighedens verden, inspireres eleverne til at 
stille spørgsmålstegn ved det samfund de er en del af, samt engagere sig i 
verden omkring dem. Dokumentarfilmene danner ligeledes fælles 
referenceramme, når eleverne efterfølgende arbejder videre med emnerne i 
klasselokalerne. 

ASK WHY? Filmklub drives af THE WHY Foundation, en uafhængig, non-profit 
organisation, der initierer, producerer og distribuerer dokumentarfilm til et 
globalt publikum. THE WHY har til formål at sætte vigtige samfundsemner på 
en national og international dagsorden, og arbejder for at sikre, at alle 
mennesker har fri adgang til uafhængig information.

THE WHY har nu afsluttet tredje sæson af ASK WHY? Filmklub. Der blev i 
sæsonen 2018/19 vist tre film henover efteråret og foråret for over 300 
folkeskoleelever fra  Københavns Kommune. Syv skoler deltog i projektet med 
deres 7.-10. klasser. 

Hver sæson af filmklubben har et overordnet tema, som dokumentarfilmene på 
forskellig vis behandler. Denne sæson havde overskriften ’Frihed’, og bød på 
tre meget forskellige fortællinger fra den virkelige verden. En af filmene 
handlede om flugten til frihed i Europa for to syriske drenge, en anden om 
retten til en barndom i frihed for en dreng fra Indiens slum, mens en tredje 
tematiserede salg og prostitution af unge kvinder i Cambodja. 

Efter hver filmvisning inviterer vi en filmmager eller en person med en særlig 
viden omkring dagens tema til at holde et kort oplæg. Eleverne får på den 
måde et større perspektiv på det belyste emne, samt mulighed for at stille 
spørgsmål og gå i dialog. 

På baggrund af et spørgeskema sendt ud til alle deltagende skolelærere, samt 
et spørgeskema uddelt til eleverne før og efter første filmvisning, belyser 
denne rapport betydningen af filmklubben for udskolingseleverne.

”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.” 



FILMKLUBBENS 
BETYDNING
Igennem filmklubbens tre sæsoner har THE 
WHY vist dokumentarfilm for over 1000 
Københavnske folkeskoleelever. Vi har vist 
udskolingseleverne overraskende og 
fascinerende historier fra den virkelige 
verden, og på den måde givet dem nye 
perspektiver på globale problematikker. 

Ved også at inkludere ekspertoplæg og 
spørgerunder i tilbuddet, opfordres eleverne 
til at reflektere over det sete og engagere sig i 
fortællingerne og de portrætterede skæbner. 
Underviserne får et stærkt audiovisuelt 
udgangspunkt til at indlede en diskussion 
med deres elever om de vigtige temaer 
dokumentarfilmene belyser. Herudover 
skaber filmklubben, adspredelse i 
skoleskemaet og en stærk fælles oplevelse 
for klassen.  

UDBREDELSE AF 
KONCEPTET
Folkeskolerne i Københavns Kommune har 
nu igennem tre sæsoner kunnet opleve  
overraskende og vedkommende 
dokumentarfilm i Cinemateket. THE WHY 
Foundation har et stort ønske om at udbrede 
ASK WHY? Filmklub konceptet til flere 
danske kommuner. Vi ønsker at give endnu 
flere unge mennesker muligheden for 
øjenåbnende og horisontudvidende 
dokumentarfilmsoplevelser med deres 
skoleklasser. Vi er derfor i gang med at søge 
funding til at udvide projektet  til hele landet.  

MERE END FILM
THE WHY Foundation udarbejder en 
filmguide til alle dokumentarfilm der vises, 
med arbejdsspørgsmål og links til 
forberedende baggrundsinformation. På den 
måde kan filmene let integreres i 
undervisningen, og eleverne får mulighed for 
at udforske de belyste temaer yderligere, når 
de er tilbage i klasselokalerne.

THE WHY inviterer derudover relevante 
personer til at lave et kort oplæg, samt Q&A 
med eleverne efter hver filmvisning. I år har 
vi både haft besøg af filmfolk, der har 
arbejdet på de viste dokumentarfilm, samt 
eksperter indenfor de behandlede emner, 
bl.a. en ekspert i Indien og en i traffickerede 
kvinder. Dokumentarfilm gør indtryk, og 
temaerne berører tydeligvis de unge 
mennesker. Det er vores oplevelse, at de 
efterfølgende oplæg, samt muligheden for at 
stille spørgsmål og gå i dialog, giver eleverne 
et ekstra perspektiv, samt en mulighed for at 
reflektere over det sete i trygge rammer

ELEVERNE
Eleverne har været meget glade for at 
deltage i filmklubben. Resultatet af 
sprøgeskemaundersøgelsen viser, at 
elevernes generelle indstilling til 
dokumentarfilm er blevet mere positiv efter 
den første filmvisning. Vigtigst af alt viser 
undersøgelsen, at elevernes viden omkring 
det belyste emne er steget markant efter 
deres deltagelse i filmklubben.

UNDERVISERNE
Lærerne i Københavns Kommune har igen i 
år udtrykt stor begejstring og taknemmelighed 
overfor ASK WHY? Filmklub tilbuddet. De 
beskriver filmklubben som horisontudvidende 
for deres elever, og et godt udgangspunkt for 
at diskutere etiske og eksistentielle temaer i 
klassen. Lærerne give ligeledes udtryk for, at 
filmene kan være med til at udvikle elevernes 
empatiforståelse og verdenssyn. 



TEMA: FRIHED

MARATHON DRENGEN 

Gemma Atwal

‘Marathon Drengen’ fortæller den utrolige 
historie om Budhia Singh, en seksårig 
indisk dreng med et stort talent for 
langdistanceløb. Budhia er født i et 
slumkvarter i Orissa, men da hans 
løbetalent ved et tilfælde opdages, bliver 
han midtpunkt i en politisk magtkamp om 
børnevelfærd imellem hans træner og 
myndighederne. I en alder af fem år, 
havde Budhia løbet 48 marathonløb.

THE STORM MAKERS 

Guillaume Suon

‘The Storm Makers’ er en øjenåbnende 
fortælling om menneskehandel i Cambodia 
og udnyttelsen af helt unge, fattige 
kvinder. Dokumentarfilmen ser på den 
onde cirkel af fattigdom, fortvivlelse og 
grådighed, der muliggør denne form for 
moderne slaveri. De unge kvinder sælges 
til nabolandene Malaysia, Thailand og 
Taiwan og tvinges til at arbejde under 
forfærdelige forhold, og mange ender i 
prostitution. 

MIN FLUGT 

Firas Fayyad, Rasmus Nyholm Schmidt og 
Henrik Grunnet.

I ”Min flugt” følger vi to syriske 
teenagereres dramatiske flugt gennem 
Europa på et tidspunkt, hvor der er kaos 
ved de europæiske grænser. Ghaith og 
Abdul har ligesom tusindvis af andre 
mindreårige begivet sig ud på den farefulde 
rejse alene.  Dokumentarfilmen er fortalt 
udfra deres perspektiv, og de har optaget 
dele af filmen med deres egne 
mobilkameraer



LÆRERNES RESPONS

På en skala fra 1-5.



ELEVERNES RESPONS

126 elever svarede på et spørgeskema før og efter visningen af 
dokumentarfilmen MIN FLUGT. Tanken bag spørgeskema-
undersøgelsen var at finde ud af, om filmklubben har indvirkning 
på elevernes generelle indstilling til dokumentarfilm, samt i hvor 
høj grad visningerne påvirker deres viden om det belyste emne.

Nedenståendne diagram er baseret på flere spørgsmål, hvor 3 er 
den laveste og 15 er den højeste karakter.

Resultatet af sprøgeskemaundersøgelsen viser, at elevernes 
generelle indstilling til dokumentarfilm er blevet mere positiv efter 
den første filmvisning.

Hvad synes du om at se dokumentarfilm? Før/efter 
visningen af filmen.

Resultatet viser desuden, at elevernes viden omkring det belyste 
emne, børn der flygter fra krig, er steget markant efter deres 
deltagelse i filmklubben.

Elevernes vurdering af egen viden om emnet. Før/ efter visningen 
af filmen



"Eleverne har fået et indblik i dokumentargenren, 
samt at mange børn lever et meget anderledes liv 
end de gør "(Phie Bernes, Nørrebro Park Skole)

"Jeg har fået en viden sammen med eleverne om 
uretfærdighed og store etiske og eksistentielle 
dilemmaer for børn og unge som vokser op i 
vores verden."(Eva Nordford, Langelinieskolen)

"Relevante emner at tale om og ud fra. Fælles 
referencepunkter. Udvikling af elevernes empati-
forståelse. bl.a." (Lars Ødegaard, Korsager Skole.)

UDTALELSER FRA ELEVERNE:

”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.”

”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.”

"At åbne deres verdenssyn, spændende 
diskussioner og nye perspektiver." (Lærer, 
Vibenhus Skole.)

UDTALELSER FRA UNDERVISERNE:

Hvad har du fået ud af at deltage med dine elever?



TIDLIGERE VISTE FILM

SÆSON 2017/18
TEMA: FRIT VALG

EKSPEDITIONEN TIL VERDENS ENDE af 
Daniel Dencik

I Daniel Denciks anmelderroste dokumentarfilm 
”Ekspeditionen til verdens ende” drager en 
gruppe kunstnere, videnskabsmænd og filmfolk 
sammen ud på en tremastet skonnert for at 
udforske Norddøstgrønland – og meningen med 
livet! Af dette opstår et unikt møde mellem 
videnskab og kunst. 

KALD MIG KUCHU af Malika Zouhali-
Worrall og Katherine Fairfax Wright

I Uganda truer en ny lov, som vil gøre 
homoseksualitet strafbart ved døden. I filmen 
følger vi LGBT-aktivist David Katos kamp mod 
diskrimination, had og marginalisering. Desværre 
er det ikke uden konsekvenser at tage kampen 
op på Ugandas homofobiske medier, ministre og 
kirkelige overhoveder.

MUNAS FLUGT af Louise Detlefsen og 
Louise Unmack Kjeldsen

Muna er en ung kvinde, med anden etnisk 
baggrund,  som man ellers kun kender fra 
dramatiske avisoverskrifter. Hun er 24 år og 
endte på krisecenter efter at have været udsat 
for æresvold af sin familie. Filmen ser på det 
dobbeltliv som mange nydanskere føler sig 
tvunget til at leve både af frygt for og af 
kærlighed til forældrene.

VERDEN FØR HENDE af Nisha Pahuja

I 'Verden før Hende' følger vi to indiske piger, der 
lever to meget forskellige liv; Ruhi Singh vil være 
den næste Miss Indien, mens Prachi Trivedi er 
medlem af en nationalistisk hinduistisk 
bevægelse, der vil gribe til våben for at forsvare 
den traditionelle indiske kultur mod indflydelse 
fra Vesten.

SÆSON 2016/17 
TEMA: DEMOKRATI

STEM PÅ MIG af Weijun Chen

I  en 3. klasse i det kommunistiske Kina udfører 
instruktøren Weijun Chen et 
demokratieksperiment: Eleverne skal for første 
gang deltage i et demokratisk valg og selv vælge 
klassens nye duks.

ET HJEM I VERDEN af Andreas Koefoed

'Et hjem i verden' skildrer 5 asylbørns dagligdag 
på Røde Kors asylskolen i Lynge og deres liv 
efter ankomsten til Danmark. Børnene; 
Magomed, Sehmuz, Heda, Amel og Ali har 
forskellige nationaliteter og baggrunde, men 
fælles for dem er, at de er flygtet med deres 
familier til Danmark i håbet om at starte et nyt liv.

TEMA: KVINDERS RETTIGHEDER

STÆRKE KVINDER af Louise U. Kjeldsen

I 'Stærke Kvinder' følger vi syv inspirerende 
kvinder, der hver dag kæmper for at forbedre livet 
for andre verden over. Kvinderne har filmet sig 
selv i et døgn og fortæller ærligt om, hvad de 
selv har været udsat for af overgreb, fængsling, 
omskæring, tvangsægteskab osv.

KVINDER MED POWER af Mona Eldaief & 
Jehane Noujaim

Rafea er en kvinde fra en fattig by i Jordan, som 
bliver tilbudt at rejse til Indien og lære at installere 
solpaneler på Barefoot College. For Rafea er det 
en stor chance, men rejsen vil samtidig have store 
konsekvenser for hende og hendes familie.

TEMA: FATTIGDOM & ULIGHED

MELLEMØSTENS SKJULTE SLAVER af Puk 
Damsgaard & Søren Klovborg

I denne rystende dokumentar fortæller fattige 
tjenestepiger om livet bag låste døre hos arabiske 
familier. Mange er blevet lokket til Mellemøsten 
med falske løfter men ender i stedet under forhold, 
der bedst kan beskrives som moderne slaveri.

SUPERRIG I SLUMMEN af Kristoffer Eriksen

Journalist Kristoffer Eriksen flytter ind hos 
rigmanden Prins Moosa i Bangladesh, der ifølge 
ham selv er god for 45 milliarder kroner. Hvordan 
er det at være så rig i et land hvor en tredjedel af 
befolkningen lever under fattigdomsgrænsen? 




