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Lærervejledning 

Hvad var det dog, der skete? 
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Indledning 

Hvad var det dog der skete - Fra digt til tegne-
serie er et danskfagligt forløb om dansk lyrik i 
et historisk perspektiv. Forløbet er rettet mod 
4.-6. klasse. Formålet med undervisningsforlø-
bet er at åbne elevernes øjne for, hvad lyrik 
kan, hvad det kan forandre, og hvordan det 
med få ord kan indgyde håb i en ellers mørk 

tid. Det skal give eleverne en bevidsthed om or-
dets magt, at pennen er stærkere end sværdet. 
Men også om vigtigheden af de ord og sange vi 
deler med hinanden ved at synge dem.  

Forløbet består af tre dele og afsluttes med, at 
eleverne fremstiller en tegneserie. Forløbets 
omdrejningspunkt er Kaj Munks ”Den blå ane-
mone”. 
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Videns- og færdighedsmål	for 
forløbet		
Fremstilling 
Eleven kan udtrykke sig kreativt og eksperi-
menterende.	 
Eleven har viden om ordforråd og sproglige 
valgmuligheder. 

Oplevelse og indlevelse 
Eleven kan dramatisere litteratur og andre 
æstetiske tekster gennem oplæsning og teg-
ning. 
Eleven har viden om mundtlige, kropslige og 
billedlige udtryksformer. 

Undersøgelse	 
Eleven kan undersøge virkemidler.	 
Eleven har viden om enkle metoder til at af-
dække virkemidler i en tekst. 

 

Didaktiske og metodiske over-
vejelser 

Der lægges vægt på samarbejde, dialog og for-
dybelse i arbejdet med “Den blå anemone”. 
Der skal arbejdes med digtet fra flere vinkler: 
En historisk vinkel, en genremæssig vinkel og 
en biografisk vinkel.  

Eleverne skal arbejde med fagtekster, digtana-
lyse og meddigtning i form af skabelsen af en 
tegneserie. Tegneserien skal være et udtryk for 
elevernes fortolkning af teksten. 

 

 

 

 

 

 

Materialet til forløbet  

Forløbet er lavet som PowerPoint til brug i un-
dervisningen. Der er et PowerPoint i PDF-for-
mat til udlevering til eleverne digitalt eller som 
print og et PowerPoint med noter og instrukti-
oner i ppt-format til læreren. Læreren kan med 
fordel printe PowerPointet ud med noter (det 
er en indstilling ved udskrift) for at være sikker 
på at få det hele med.  

Det anbefales, at eleverne har adgang til en 
computer, mens I arbejder med forløbet, men 
hvis det ikke er muligt, kan teksterne altid vises 
på smartboardet og læses sammen på den 
måde.  

PowerPointet indeholder forløbets emner, op-
gaver, tidsforbrugsangivelser og links til diverse 
tekster, der skal bruges i undervisningen. Det 
forventes at tage 10-15 lektioner. Det er en 
god idé at kigge PowerPointet igennem, inden I 
starter på forløbet, da der er stor forskel på, 
hvor meget en klasse kan nå, og hvor meget en 
klasse kan overskue i løbet af en lektion.  

Det er vigtigt, at man inden start gør sig over-
vejelser om indholdet i forhold til ens klasse, og 
hvordan man vil arbejde med det.  

Det er oplagt at arbejde tværfagligt med histo-
rie og billedkunst. Men det er vigtigt, at den en-
kelte lærer kigger på hele forløbet, så sammen-
hængen mellem de tre dele og tegneserien bli-
ver så tydelig som muligt.  
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Forløb i tre dele 

Første del handler om at afdække elevernes 
forhåndsviden og give dem et historisk indblik i 
den tid, teksten er skrevet. Der skal arbejdes 
med alsang, Danmarks besættelse og Kaj 
Munk. 

Anden del handler om at give eleverne en faglig 
viden om blomsten den blå anemone gennem 
at arbejde med fagtekster og give dem viden 
om fagteksters opbygning. Eleverne afslutter 
anden del med at lave deres egen fagtekst om 
den blå anemone.  

Tredje del handler om Kaj Munks digt ”Den blå 
anemone”. Her skal eleverne arbejde med gen-
ren: Digte og digtanalyse. 

Afslutningsvis skal eleverne lave en tegneserie 
med udgangspunkt i deres forståelse af digtet. 

 

Evaluering og perspektiver/for-
slag til videre arbejde 

Eleverne præsenterer deres tegneserie for hin-
anden og fortæller om deres tanker bag.		
 
Det videre arbejde: Det kunne være en idé at 
kigge på anden lyrik/musik fx “Man binder os 
på mund og hånd”. Find sangen og mere mate-
riale på alsang.dk/online eller på  
denstoredanske.dk. 

Faglig analyse af ”Den blå ane-
mone” af Kaj Munk 

Digtet har fem strofer med ni vers i hver. Der 
er både krydsrim (marts /kvarts) og parrim 
(jord/flor). Der bliver brugt mange tillægsord i 
digtet (lille, stor, ukuelig, sikker, koldt, haardt 
etc.). Der er en del billedsprog i digtet fx sam-
menligning (koldt som kvarts) og metaforer 
(hjertet, der smelter). 

Handlingen i digtet foregår på to planer: Real-
planet → en lille anemone som det lyriske “jeg” 
tages med hjem væk fra sin fødeø Lolland. Han 
troede blomsten ville dø, men den sprang ud i 
foråret, trods de vanskelige forhold. Den lille 
anemone er modstandsdygtig. Blomsten får 
“jeg’et” til at føle sig som ny. På billedplanet er 
den lille anemone et symbol på den danske 
modstandsbevægelse, og hvor tapre de var, på 
trods af deres størrelse.		 

Digtet springer i tid. I første strofe er anemo-
nen sprunget ud, i anden strofe er den netop 
kommet i jorden.	 

Temaet i digtet er mod og stolthed og det 
skjulte budskab er, at modstandsbevægelsen 
skal være stærk. 

 

God fornøjelse! 
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Stofvalg til brug i klassen 

• ”Den blå anemone” af Kaj Munk. Find tekst, baggrundsarti-
kel, yderligere opgaver samt syng med på klaver/sang ind-
spilning på ALSANG Online: alsang.dk/online. Det er gratis 
at oprette login til siden. 
 

• Fagbog om besættelse:  
http://atlantbib.org/da/danmarks-besættelse?page=1 

 
• Information om alsang:  

alsang.dk/historien-bag-alsang2020 
 

• Radiotransmission fra alsangsstævne i 1940:  
youtube.com/watch?v=FveteJvCcWU 
 

• Fagtekster om anemonen til evt. fælles gennemgang:  
fugleognatur.dk/artsbeskrivelse.asp?ArtsID=1826 
havenyt.dk/artikler/prydhaven/blomster/stauder/ 

 

Stofvalg til baggrundsviden til læreren 

Det anbefales, at disse to tekster læses inden I går i gang med for-
løbet, samt at man orienterer sig i Joy Liberkinds fantastiske Po-
werPoint om fagtekster. 

• Baggrundstekst om tiden og Kaj Munk  
danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/kaj-munk-1898-1944 
 

• Baggrundtekst om Den blå anemone:  
folkeskolen.dk/654331/hvad-var-det-dog-der-skete---den-foerste-dag-i-marts 

 
• Joy Liberkinds ppt. om fagtekster: 

dansklf.dk/sites/default/files/shop/diverse/fagtekster_fanger_oplaeg_joy_lieberkind.pdf 
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