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LANDETS SKOLER KAN NU TILMELDE SIG EN STOR 
LANDSDÆKKENDE KONKURRENCE OM AT LAVE DE 
BEDSTE FILM OM DANMARKS HISTORIE OG VINDE 
EN PRIS TIL GALLAUDDELING I HISTORIENS TEGN. 

Konkurrencen er et led i et nyt undervisningssite om historiebrug til 
alle grundskoler og gymnasier udviklet i et samarbejde mellem DR, 
Nationalmuseet og Slots- og Kulturstyrelsen. 

Kvindemuseet afholder i den forbindelse filmworkshops for elever 
med udgangspunktet: ”Danmarkshistorie kan have mange udtryk – 
hvordan ser dit ud?”

Om konkurrencen ”Lav din egen danmarkshistorie”
Alle landets elever fra 3.-10. klasse samt elever fra gymnasiale 
uddannelser kan deltage i den landsdækkende filmkonkurrence, 
og der bliver uddelt præmier til de bedste film for alle tre klassetrin 
(mellemtrin, udskoling og gymnasier) inden for tre forskellige 
kategorier.

Klasserne kan tilmelde sig indtil den 30. september, hvorefter 
filmene skal produceres og indsendes til sekretariatet inden den 
9. oktober. Så vil en fagjury bestående af filmfolk, historikere og 
børn i samarbejde med Historier om Danmark vælge de bedste 
elevproducerede film, som formidler Danmarks historie. Vinderne 
bliver kåret i november 2017 og fejret både lokalt og nationalt. 

Afslutter med gallauddeling
Den landsdækkende gallauddeling foregår på Nationalmuseet i 
København den 17. november med DR-vært Joachim Ingversen, der 
med en udvalgt jury kårer 3 vindere af den store filmkonkurrence. 
Gallafesten er spækket med sjove indslag med historie i fokus. 

Men også lokale vindere skal kåres. Og den lokale event i Midtjylland 
foregår på Kvindemuseet, den 15. november. Her inviteres de lokale 
vindere til et brag af en gallafest – med uddeling af priser, festtaler 
og alt, hvad en gallafest ellers indebærer. 

Læs mere om konkurrencen, kategorierne, kravene til filmene med 
mere på historieromdanmark.dk/undervisning.
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HISTORIER OM DANMARK
Om initiativet
Historier om Danmark har udarbejdet nyt undervisningssite til 
grundskoler og gymnasier i hele landet. Materialet til grundskolen 
kan ses på dr.dk/brughistorien, mens det gymnasierettede materiale 
ligger på dr.dk/undervisning. Man kan læse mere om initiativet på 
historieromdanmark.dk/undervisning.

Undervisningssitet skal styrke den refleksive del af 
historieundervisningen. Det vil sige, at eleverne med det nye 
materiale bliver bedre rustet til at forstå, hvordan og hvorfor vi 
forstår historie, som vi gør, og hvordan valg og fravalg har betydning 
for den måde, vi nu engang forstår historie på.

”Undersøg. Brug. Deltag.” er titlen på undervisningsmaterialet, fordi:
• Man kan undersøge Danmarks historie gennem   

undervisningssitet dr.dk/skole eller dr.dk/undervisning og  
blive klogere på forskellige fremstillinger af historiske perioder.

• Man kan bruge det lokale museum til at få flere og andre 
historier end dem, man møder andre steder – for eksempel i DRs 
tv-serie ’Historien om Danmark’.

• Skolerne kan deltage i forskellige konkurrencer; filmkonkurrencen 
”Lav din egen danmarkshistorie” eller konkurrere i at lave 
anmeldelser af udstillinger, film eller bøger med historisk indhold.

Om Historier om Danmark
Historier om Danmark er et tværgående samarbejde mellem DR, 
Nationalmuseet og Slots- og Kulturstyrelsen. Projektet er støttet af 
Nordea-fonden. Visionen er, at alle borgere i hele landet får ny viden 
om deres egen og vores fælles historie i løbet af 2017 ved at se, høre 
eller opleve Danmarks historie. Læs mere om Historier om Danmark 
på historieromdanmark.dk – eller følg Historier om Danmark på 
Facebook.

KONTAKT
Vil du vide mere om den lokale gallafest på Kvindemuseet, evt. følge 
en lokal klasse, som deltager i konkurrencen så kontakt:

Anna Svenning 
Undervisnings- og udviklingsansvarlig, Kvindemuseet
as@kvindemuseet.dk 

Hvis du vil vide mere om undervisningsprogrammet fra Historier om 
Danmark, så kontakt:

Sidsel Risted Staun
Projektleder for undervisningsprogrammet, Historier om Danmark
3374 5070 / srs@slks.dk

Katja Laukkonen Ravn
Presse- og kommunikationsansvarlig, Historier om Danmark
klr@slks.dk


