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 Indledning
Under besættelsestiden mødtes tusindvis af 
mennesker for at synge sammen til såkaldte al-
sangsstævner. Fællessangen fik en vigtig funk-
tion for mange, og det er hverken første eller 
sidste gang, det er sket. Dette undervisnings-
materiale zoomer ind på fællessangen som ka-
talysator for forskellige bevægelser igennem tid 
og fællessangens funktion i dag. 

Dette materiale består af en podcast, som kan 
afspilles i undervisningen eller lyttes til som for-
beredelse hjemme, samt en skitsering af et un-
dervisningsforløb med konkrete opgaver og 
forslag til tekster, der kan arbejdes med i un-
dervisningen. 
 

Om forløbet 

I dette undervisningsforløb er der forslag til at 
arbejde med alsang under besættelsen og fæl-
lessang som katalysator for bevægelser. Forlø-
bet åbner muligheden for samspil imellem fag 
og giver dermed, eleverne rig lejlighed til at ar-
bejde med emnet ud fra flere faglige vinkler. 
 
Forløbet varer 10-12 moduler og er målrettet 
STX, HHX, HTX og HF. 
 
Forslag til fag der kan medvirke: Dansk, histo-
rie, musik, retorik og eventuelt samfundsfag. 
 
I forløbet undersøges problemstillingerne:  

• Hvorfor opstod fænomenet alsang? 
• Hvilken funktion fik bevægelsen?  
• Hvilken betydning har alsang fået i ef-

tertiden? 
• Hvilke sange blev sunget under alsang 

og hvorfor? 
• Hvordan er sammenhængen mellem 

musik, melodi og tekst? 
• Hvilken funktion har fællessang i dag? 

Fagenes mål  

I forløbet undersøger eleverne problemstillin-
ger og udvikler og vurderer løsninger i samspil 
med andre fag.  
 
Mål i dansk:  
Forløbet giver eleverne viden om træk af den 
danske litteraturhistorie og samspillet med 
tekst, kultur og samfund. Det træner elevernes 
evne til at analysere, fortolke og perspektivere 
tekster både litterært og sprogligt.  
Eleverne træner mundtlige fremstillingsformer 
og formidlingsbevidsthed.  
Forløbet giver desuden lejlighed til at arbejde 
med tekster skrevet af forfattere fra dansk lit-
teraturs kanon eksempelvis Adam Oehlen-
schläger, N.F.S. Grundtvig, H.C. Andersen og 
Johannes V. Jensen.  

 

Alsangsstævne i Frederiksberg Have 1. september 1940 
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Mål i historie:  
Forløbet giver eleverne viden om sammen-
hænge mellem den lokale, nationale, regionale, 
europæiske og globale udvikling. Det træner 
elevernes evne til at formulere historiske pro-
blemstillinger og relatere disse til deres egen 
tid.  
Forløbet træner ligeledes deres evne til at for-
midle og remediere historiefaglige problemstil-
linger mundtligt og begrunde de formidlings-
mæssige valg. 
 
Mål i musik:  
Forløbet giver mulighed for at arbejde med 
både musikkundskab og musikudøvelse.  

Planlægning og overvejelser 

Forløbet forudsætter, at eleverne har arbejdet 
med problemstillinger i historie. Det forudsæt-
ter desuden, at eleverne har kendskab til se-
mantiske skemaer og billedsprog i dansk. Hvis 
eleverne ikke har arbejdet med dette tidligere, 
skal man bruge et par lektioner til at gennemgå 
begreberne. Her anbefales s. 28-42 i grund-
bogen, Faglige forbindelser i Dansk af Solveig 
Bennike, Lisbeth Nyborg og Mette Trangbæk 
Hammer (2005).  
Det kan ligeledes være en god ide, at eleverne 
har stiftet bekendtskab med teorien om fore-
stillede fællesskaber, kulturelle mønstre og 
identitetsdannelse i samfundsfag.  
 

 
 
 
 
 

 
Alsangsstævne i Aldershvileparken i Bagsværd 1940. 
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Materialer, læreren kan anvende 

• Sange der samler (podcast) 
Produceret af Lydtid. Find podcasten sammen med dette 
materiale på alsang.dk/undervisning.  

 
• Besættelsen den 9. april 1940 (artikel) 

Artiklen findes på danmarkshistorien.dk. 

 
• Tale ved borgmester Marius Nielsen til alsangsaften i Nak-

skov d. 23. august 1940. 
Talen findes på lokalekilder.dk/modstand-alsang 

 
• App’en Ancher e.l. til udarbejdelse af egne podcasts. 

Download evt. app’en på anchor.fm 

 
• alsang.dk/online – Find og syng her med på tekster og ind-

spilninger af en lang række sange, som egner sig til fælles-
sang. Blandt sangene er nogle af de sange, man sang til al-
sangsstævnerne under besættelsen samt flere nyere sange, 
heriblandt ”Hvis vi er mange nok”, som også indgår i pod-
casten Sange der samler. 
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   Moduler 

 Sange der samler
 
Modul 1 

Indled med at lade eleverne i par reflektere 
over hvilken funktion fællessang har i deres 
hverdag? 

• Hvornår har de selv sunget fællessang 
og i hvilke sammenhænge?  

• Hvilke sange har de sunget og hvilken 
betydning har det haft?  

Opsummering i plenum.  
 
Tal om hvorvidt eleverne har hørt om alsang? 
 
Lyt til podcasten Sange der Samler i klasse-
rummet. Brug eventuelt arket (Bilag 1) med 
spørgsmål til gennemgang. 
 
Spørgsmål i plenum:  

• Var der noget som overraskede?  
• Fik eleverne viden, som de ikke havde i 

forvejen? 

Eleverne udformer i grupper to til tre problem-
stillinger, de gerne vil have svar på i forløbet. 
Problemstillingerne skrives i et fælles doku-
ment.  
 

Modul 2 

Eleverne skal som lektie læse artiklen Besættel-
sen den 9. april 1940, der handler om den ty-
ske besættelse af Danmark. Find artiklen på:  

• Danmarkshistorien.dk 

Eleverne skriver parvis eller i grupper vigtige 
faglige pointer om, hvorfor alsang opstod. Po-
interne skrives i et fællesdokument.  
 

De faglige pointer gennemgås i plenum. 
 

Modul 3 

Eleverne læser kilden: Tale af borgmester Ma-
rius Nielsen til alsangsaften i Nakskov 23. au-
gust 1940. Talen findes på: 

• lokalekilder.dk/modstand-alsang 

Det kan være en god ide at læse kilden højt og 
undervejs forklare nogle af de vendinger, som 
ikke længere bruges i det danske sprog.  
 
Eleverne arbejder herefter i grupper eller par-
vis med at udarbejde to til tre problemstillinger 
til kilden. Det er vigtigt, at eleverne er opmærk-
somme på kildens funktion.  
 
Problemstillingerne og kildens funktion gen-
nemgås i plenum.  
 

Modul 4 

Eleverne har hjemmefra undersøgt, hvilke 
sange der blev sunget til alsangsaftener. De kan 
eventuelt bruge hjemmesiderne: 

• Danmarkshistorien.dk 
• lokalekilder.dk/modstand-alsang 

Herefter vælger grupperne en sang, der blev 
sunget til alsangsstævner, som de vil arbejde 
med. Resultatet skal fremlægges i en præsen-
tation.   

Eleverne arbejder i grupper med hver deres 
sang.  
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Modul 5-7  

Hver gruppe forbereder en præsentation af 
deres selvvalgte sang. Eleverne skal her ind-
drage overvejelser om: 

• Kommunikationssituation 
• Semantik 
• Forholdet mellem musik, melodi og 

tekst.  

Et forslag til præsentationsformer kan være, at 
eleverne udarbejder en podcast på deres mo-
biltelefon, der kan lyttes til som præsentation. 
Her kan det anbefales at bruge app’en Ancher. 
Den er gratis og nem at anvende.  
 

Modul 8-10 

Elevpræsentationer med efterfølgende mundt-
lig evaluering.  
 

Forslag til evaluering 

Der vælges tre gode problemstillinger fra Mo-
dul 1. Eleverne skal hver især lave en skriftlig 

besvarelse på de tre problemstillinger og får 
efterfølgende individuel feedback.  
 

Forslag til et ekstra modul 

Eleverne vælger i fællesskab en sang, de kan 
skrive en tekst til. Bagefter vælges et tema til en 
ny fællessang, der skal samle og skabe fælles-
skab i dag. Sangen kan evt. bruges til en mor-
gensamling eller et andet arrangement på sko-
len.  
 
Eleverne skriver i grupper hver et vers til den 
selvvalgte melodi i et fælles dokument. Ele-
verne skal her have fokus på, hvilke semantiske 
skemaer de bruger og kommunikationssituatio-
nen, herunder modtager og afsenderforhold.  
 
Hver gruppe fremlægger deres vers og be-
grunder deres valg.  
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