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I dette forløb skal I…
• Undersøge, hvem Kaj Munk var?

• Finde ud af, hvad Danmarks besættelse var?

• Finde ud af, hvad alsang er?

• Lære, hvordan en fagtekst bygges op og skrive en fagtekst om anemonen.

• Læse og synge ”Den blå anemone”.

• Analysere ”Den blå anemone”.

• Lave en tegneserie, som viser jeres forståelse af ”Den blå anemone”.
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Og hvorfor skal I så det…
Når I er færdige med forløbet ”Hvad var det dog der skete?” er det håbet, at I ved, 

hvad det betyder, når voksne siger:

• At pennen er stærkere end sværdet. 

• At man med lyrikkens billedsprog kan sige meget mere end de ord, der står på 

linjen. 

• At man i en meget mørk tid i Danmarkshistorien gik sammen i fællesskab og sang 

smukke danske sange, fordi det var med til at indgyde håb for hele folket. 
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Inden I går i gang, skal I finde ud af, hvad I ved i forvejen.
Tal sammen i klassen om følgende tre emner:

A
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g Hvad er 

alsang?

K
aj
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un

k Hvem var 
Kaj Munk?
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se Hvad var 
Danmarks 
besættelse?
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Danmarks 
besættelse

I skal nu læse en lille fagtekst om 

besættelsen. Læs teksten højt for 

hinanden to og to. I finder teksten på 

atlantbib.org.

Brug de datoer og årstal, I får i teksten, 

og lav en tidslinje om besættelsen.

Giv hvert årstal eller dato en overskrift. 
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Alsang
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I har netop lyttet til de første par minutter radiotransmission fra 
Alsangsstævnet i Aalborg, 13. august 1940.

I nåede ikke at lytte til sangene, men disse blev sunget: 
"Den danske sang", "I Danmark er jeg født", "Jylland mellem tvende 
have" og "Jyden han er stærk og sej", "Mester Jakob", "Der er et 
yndigt land", Menuet af operaen "Drot og Marsk", "Sangermarch".

Kender I nogle af dem? 



Alsang
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Lad jeres lærer læse teksten om alsang højt, mens I følger med i teksten
på alsang.dk:

Snak med din sidemakker om:
• Hvad er alsang?
• Hvordan opstod det?
• Hvilken betydning havde det under besættelsen?

Snak sammen i klassen om jeres svar.



Kaj Munk

Se den lille film om Kaj Munk på Youtube.

Hvilke oplysninger får man 
om Kaj Munk i den lille film?
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Lav en fagtekst om den blå anemone
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Inden I skal skrive en fagtekst om anemonen, skal I tale om 
hvad en fagtekst er, og hvad der kendetegner en fagtekst. 

• Start med at snakke med din sidemakker i fem minutter og derefter fælles 
i klassen. 

• Skriv jeres forslag på tavlen eller smartboard. Find sammen ud af, hvilke 
punkter der er vigtige at have med i en fagtekst om en blomst.

• Skriv punkterne ned i jeres kladdehæfter.



Lav en fagtekst om den blå anemone

præsentati
on

p p p p

Præsentation Information Information Information Information

Forestil jer en tørresnor fyldt med informationer om den blå anemone. Tegn 
tørresnoren i jeres kladdehæfte. I skal bruge tørresnoren til at skrive de 
informationer ind, som I finder om anemonen. Hvis I finder flere informationer, 
end der er plads til, gør I bare jeres tørresnor længere.
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Lav en fagtekst om den blå anemone

I skal nu finde informationer om den blå anemone. Informationer kan findes
både på internettet og i fagbøger om blomster. Brug de punkter, I har skrevet i
jeres kladdehæfter, når I søger efter informationer. På den måde ved I, hvad I
skal lede efter, så jeres fagtekster bliver relevante. Skriv det hele ind på
tørresnoren.
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I kan læse to små fagbøger om forårsblomster
i Frösakull i Sverige og forår i Klæbu i Norge
på Atlantbib.org til inspiration.



Lav en fagtekst om den blå anemone
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I har nu fundet en masse informationer om anemonen og skrevet 
dem ind på tørresnoren. 

• I skal nu sætte alle disse informationer sammen til en sammenhængende 
tekst. 

• Start med at præsentere anemonen og skriv derefter jeres informationer. 
• Når I er færdige, skal I læse jeres fagtekster højt for jeres sidemakker eller 

i grupper af fire. Sammenlign jeres informationer og stil interesserede 
spørgsmål til den, der læser højt.



Kaj Munk: ”Den blå anemone”
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I har nu arbejdet hårdt med flere områder, både alsang, Danmarks 
besættelse, blomsten – den blå anemone og Kaj Munk. Nu skal I
arbejde med Kaj Munks digt ”Den blå anemone”. I skal både lytte, 
læse og synge digtet, for det er nemlig ikke kun et digt, men også en
sang. 

Lyt til Nephews udgave af sangen på Youtube.



Kaj Munk: ”Den blå anemone”
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• Læs digtet højt sammen med en makker. Find det på 
alsang.dk/online. 

• Når I har læst teksten, skal I sammen i klassen finde de ord, I ikke 
ved, hvad betyder. Skriv dem i jeres kladdehæfter og find ud af, 
hvad de betyder.

• Læs teksten igen.

• Gå sammen med et andet makkerpar og genfortæl hver strofe for 
hinanden. Hvad sker der?



Kaj Munk: 
”Den blå anemone”

Hele idéen med alsang var netop at synge sammen, derfor 
skal I nu sammen med jeres lærer synge ”Den blå 

anemone”.

Syng med på alsang.dk/online
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Kaj Munk: ”Den blå anemone”
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Nu dykker vi ned i digtet. To og to skal I arbejde sammen om de 
forskellige opgaver.

Kig på teksten

• Hvor mange strofer er der i digtet?

• Hvor mange vers består hver strofe af?



Kaj Munk: ”Den blå anemone”
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Kig på ordene

• Er der rim i digtet? Hvilken slags er det? 

• Se, om I kan finde et system for rimene. Ville det ændre på 
teksten, hvis det var nogle andre rim? 

• Hvor mange ord har forfatteren egentlig brugt som rimer på 
anemone? 

• Prøv selv at finde på rim til en anden blomst fx vintergæk.



Kaj Munk: ”Den blå anemone”
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Mærk stemningen

• Hvilken stemning er der i digtet? Skifter det undervejs? Prøv at 
beskrive stemningsskift med farver. Tegn i teksten.

• Hvilke farver bliver nævnt undervejs? Har de farver en særlig 
betydning?



Kaj Munk: ”Den blå anemone”
Find digtets personer

• Hvem eller hvad er hovedpersonen i digtet? Er der mere end én? 

Hvordan er de beskrevet i digtet? 

• Lav en indre og ydre beskrivelse af hovedpersonen/genstanden.
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Kaj Munk: ”Den blå anemone”
Undersøg handlingen

• Hvor foregår handlingen? Hvordan ser der ud? 

• Hvilke ord beskriver stedet, hvor anemonen gror?
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Kaj Munk: ”Den blå anemone”

Se på billedsproget

En metafor er et sprogligt billede, som giver teksten en ekstra betydning. 

• Er der nogen metaforer i teksten? Noget som betyder mere end det/de ord, 

der står?
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Kaj Munk: ”Den blå anemone”
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Fortolkning

Fortolkning betyder, at I sætter ord på jeres forståelse af teksten som 
helhed. Tal sammen to og to om:

• Hvad handler digtet om? Hvilket tema har teksten? 



Efter læsning
Det indre øje

Mens jeres lærer læser digtet højt for jer, skal I tegne et af de billeder, 

I ser for jeres indre øje, mens der bliver læst.
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Lav en tegneserie
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Som afslutning på forløbet skal I lave en tegneserie, hvor I tager 
udgangspunkt i jeres fortolkning af digtet. Tænk på, hvad det 
egentlig var, digtet handlede om, og hvad I synes er vigtigt at 
forstå, når man læser det.

I skal lave en lille tegneserie hver. 



Lav en tegneserie
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• Tænk over, om farverne skal ændre sig fra start til slut i jeres 
tegneserie.

• Lav tegningerne enten på A4 eller A5 – papir. 

• Efterfølgende hænger I jeres tegneserier op i rækkefølge. Måske 
kan I finde et sted på skolen, hvor alle tegneserierne kan hænge. 
Husk også at have en tegning med titlen på jeres tegneserie.



Præsentation
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Her til slut skal I individuelt præsentere jeres tegneserie for hinanden i 
små grupper. 

• Fortæl om hvert billede i din tegneserie. 

• Fortæl mindst én ting, du kan huske, om alsang, Kaj Munk og 
Danmarks besættelse.



Godt gået!

I har været virkelig seje J
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