LÆRERVEJLEDNING - TRIN FOR TRIN
Print lærervejledningen. Brug vejledningen løbende, mens I arbejder med forløbets syv trin.

MATERIALER
• IWB
• Computer
• Blyant
• Viskelæder
• Linjeret papir og/eller
skrivehæfte
• Post-it
• Go-card/postkort

Materialer til kampagneplakat
• A3 karton
• Saks
• Limstift
• Magasiner
• Printer

TRIN 1 - Introduktion
Alle ved, det er ulovligt, men det føles ikke ulovligt
• Gennemgå sammen med eleverne introduktionen
til undervisningsforløbet.
• Læs de tre fortællinger højt, og lad dem fungere som
kickstartere for forløbet. Lad de tre fortællinger stå
åbne, uden yderligere kommentarer.
Gå videre til trin 2

Hvad er en kampagne?
Kampagner er skabt til at få modtagerne til at tænke
på noget, som de ikke havde tænkt på før. Kampagner
vil også gerne have modtagerne til at ændre adfærd
eller gøre noget bestemt. Afsenderen af en kampagne
har en hensigt og et budskab, som skal videregives til
modtageren. En kampagne taler direkte til enten modtagerens følelser (patos), fornuft (logos) eller moral
(etos). Patos, logos og etos kaldes de tre appelformer.

• Lav på forhånd små grupper á 3-4 elever.

Kampagner, som laves af fx organisationer og politiske
partier, er non-kommercielle. Det betyder, at de ikke
sælger en vare, som kan købes for penge. Derimod
har denne form for reklamekampagne til hensigt at få
modtagerne til at ”købe” holdninger.

• Start med at fortælle eleverne, hvad de skal arbejde
med i trin 2:

Den gode kampagne skal ses, mærkes, sætte en dagsorden og forandre.

TRIN 2 - Analyse
Analysér den non-kommercielle kampagnefilm

- De skal have indsigt i, hvad en non-kommerciel
kampagne er.
- De skal se kampagnefilmen, som indgår i kampagnen
”Os der elsker film”.
- De skal analysere kampagnefilmen.
- De skal samtale om kampagnefilmens budskab,
appelform og ulovlig streaming.
• Læs det følgende afsnit højt ”Hvad er en kampagne?”
– eller genfortæl indholdet.

• Se nu kampagnefilmen i fællesskab.
• Samtal i fællesskab om filmens budskaber.
• Hver gruppe arbejder med spørgsmålene 1-6 vedr.
non-kommerciel analyse.
• Afslut gruppearbejdet med en fælles klassesamtale.
Gå videre til trin 3
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TRIN 3 - Faktaboks

TRIN 4 - vidensboks

Hvad betyder ophavsret egentlig?

Konsekvenserne ved ulovlig streaming

• Start med at fortælle eleverne, hvad de skal lære i
dette afsnit. Eleverne skal lære om:

• Start med at fortælle eleverne, at de i dette trin 4 skal
have en forståelse for og viden om:

- hvad ophavsret er

- at der er forskel på ulovlig og lovlig streaming.

- hvad en ophavsmand er

- at internettet er et væksthus for organiseret
kriminalitet

- hvad det betyder, at man kan værdisætte kunstog kultur.
• Bed eleverne om dels at læse teksten ”Hvad betyder
ophavsret egentlig?” samt arbejde med den individuelle tænkeopgave.
• Afslut og diskuter i fællesskab de stillede diskussions
spørgsmål:
- Hvad tænker I om, at der findes et særligt sæt af
juridiske regler, der passer på ophavsmanden til
fx et værk eller en genial idé?
- Hvis dette sæt af juridiske regler ikke fandtes, hvad så?
- Er der nogen af jer, der kender følelsen af, at en
anden har taget din gode idé, opgave, eller æren
for et godt stykke arbejde?
- Hvilke andre tanker eller refleksioner fik du, da du
læste fagteksten?
Gå videre til trin 4

- at ulovlige tjenester fungerer som pengemaskiner
og støtter op om grum kriminalitet
- at det medfører personlige og samfundsmæssige
konsekvenser, når man streamer ulovligt.
• Inddel eleverne i små grupper. Gennemgå de syv
arbejdsspørgsmål i fællesskab, så alle ved, hvad de
skal.
• Læs teksten, ”Den personlige- og samfundsmæssige
konsekvens ved ulovlig streaming”, alene eller højt
for hinanden i gruppen [link]. Arbejd med teksten
vha. nedenstående spørgsmål samt opgave 6, hvor
der arbejdes med at lave en kampagneplakat.
• Tal om, hvilken forskel der er på at være streamingbruger og bagmand, og hvorfor begge parter gør
noget ulovligt...
- Vidste I, at de ulovlige tjenester fungerer som
pengemaskiner og støtter op om grum kriminalitet? Hvad tænker I om det, og gør det noget ved
jeres opfattelse af at streame ulovligt?
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- Hvilke personlige konsekvenser har det, at man
streamer ulovligt?

• Hæng de færdige kampagneplakater op på jeres
skole, så jeres budskab kommer ud til modtagerne.

- Hvilke samfundsmæssige konsekvenser har det,
at man streamer ulovligt, og hvilken betydning har
det for fremtiden?

• Beslut evt. at minimere ovenstående opgave, da
det er vigtigt, at eleverne også når til trin 5-6-7.

• Lav en kampagneplakat, enten på computer eller på
A3, hvor I arbejder med at tydeliggøre den personlige- og samfundsmæssige konsekvens ved ulovlig
streaming.

Gå videre til trin 5

Dvs. eleverne skal vha. af kampagneplakaten oplyse
andre unge om, hvilke konsekvenser det medfører,
når man streamer ulovligt. Brug den viden I fik i trin 2
om non-kommerciel analyse, som udgangspunkt for
arbejdet med jeres kampagneplakat.

• Gennemgå sammen med eleverne, hvad de skal
arbejde med i denne opgave, individuelt og i
makkerpar.

Gennemgå med eleverne, hvad der er vigtigt at
overveje og arbejde med, når man skal lave en god,
oplysende og forandrende kampagneplakat:
• Budskab/budskaber
• Afsender – modtager
• Hvilken appelform vil I tale til?
• Brug symboler, som støtter op om den valgte
appelform (Et symbol er noget der repræsenterer
noget andet fx en idé, en handling, en holdning, en
følelse …)
• Brug et slogan som siger noget om afsenderens
budskab – det skal være kort og præcist som fx den
tidligere store kampagne ”Share With Care” eller
Apples slogan ”Think Different”.

TRIN 5 - Tegneserien
Arbejd med tegneserien “Download Complete”

Individuel
Læs tegneserien og kig godt på billederne.
• Skriv i et minut, de tanker og følelser ned, som
tegneserien får frem i dig.
Makker
Fortæl på skift, hvad I har skrevet ned i ovenstående
skriveøvelse. Har I forstået tegneserien på samme
måde? Forskelle- og ligheder? Lyt til hinanden.
• Kig sammen på tegneserien. Dan jer et overblik - og
gå derefter i detaljen. Der er fokus på virkemidlerne.
• Læs tegneserien sammen.
• Kig derefter på hver billedramme. Kan I finde tegn,
genstande, figurer mm., som er med til at fortælle
noget særligt?
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• Hvordan bruges talebobler eller anden tekstform?

?

?

• Hvordan arbejder tegneserie-forfatteren med billedrammernes størrelse, og har det en betydning for
den måde, vi læser tegneserien på?

- Problemstillinger?

Nu har I styr på, hvordan tegneserien bliver fortalt
(overblik, detaljer og virkemidler). I skal nu arbejde
med, hvad tegneserien gerne vil fortælle. Dvs. I skal
analysere og fortolke tegneseriens fortælling.

- Fremtiden?

Brug jeres fund i spørgsmål 1 og 2 til at argumentere
for jeres analyse og fortolkning.
• Hvilke karakterer møder vi, og hvilken rolle spiller
de ift. til hinanden?
• Hvilket miljø befinder vis os i – er der mere end
et miljø (tid og sted)?
• Analyser tegneseriens problematik:
- Hvilke problemstillinger rejses der i tegneserien?

?

• Saml op på jeres analyser af tegneseriens problematik:

- Bliver de løst?
- Hvilken rolle spiller karaktererne ift. problem
stillinger?
- Kan problematikken løses?
- Har I løsningsforslag?
- Vil og kan problemstillingerne efterlade spor
i fremtiden?
• Hvordan påvirker tegneseriens fortælling dig/jer?

- Hvem er årsag til disse?
- Har I løsningsforslag?

Gå videre til trin 6

TRIN 6 - FEM gode råd
I skal i fællesskab, vha. af de fem gode råd, sætte
jer ind i, hvordan I kan lære at genkende de ulovlige
tjenester.
Fem gode råd til, hvordan du kan se lovlige film og
tv-serier på internettet...
Første råd
Spørg dig selv: ”Er det mon for godt til at være sandt?”
• Hvis den film, du finder på nettet, stadig går i biografen, så er det helt sikkert en ulovlig tjeneste, du
bruger.
• Film, der har gået i biografen, er ALDRIG gratis. Så
første tommelfingerregel er derfor: kan du få gratis
adgang til en masse film, der har gået i biografen,
så er det 100% sikkert en ulovlig tjeneste, du er inde
på. Skynd dig derfor væk – og tjek din maskine for
malware.

• Afslut med fælles klassesamtale styret af underviseren:
- Hvilke karakterer møder vi?
- Miljø?
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Andet råd
Hvad du kan betale med?
• På alle de lovlige tjenester på internettet, skal du
betale for det, du ser. Enten pr. film (On Demand)
eller via et abonnement. Det foregår altid via kendte
betalingsmetoder, f.eks. Dankort, Visa, MasterCard
m.m.
• Hvis du skal betale med Bitcoin, yde en donation eller
noget andet, der ikke fungerer som en ”normal”
betalingsmetode, f.eks. upload af en film – så er det
ret sikkert en ulovlig tjeneste, du befinder dig på.
Tredje råd
Før du betaler…
• Hiver du betalingskortet frem for at betale for
indhold, er det altid en god ide at se efter, om det er
en sikker betalingsmetode. Det er heldigvis nemt at
tjekke, for er der IKKE et ”s” til sidst i domænenavnets
http://, er det ikke en sikker betalingsmetode. Der
SKAL stå https:// - ”s” står for ”secure”, hvilket betyder, at det er en sikker forbindelse.
• HUSK, hvis der ikke er et ”s”, er det dumt at tage
chancen!

reklamer. Derfor, hvis den tjeneste du vil bruge, er
fuld af reklamer – og specielt, hvis reklamerne er lidt
”sketchy” – så er det næsten 100% sikkert en ulovlig
tjeneste, og derfor for dumt at tage chancen!
Femte råd
Er du stadig i tvivl?
• Hvis de første fire råd ikke er en hjælp, så find din
lovlige tjeneste her:
www.sharewithcare.dk/digitale-tjenester
Så er du helt sikker på, at du bruger en lovlig tjeneste
til at se film og tv-serier fra.
• Du er også altid velkommen til at ringe og skrive til
info@osderelskerfilm.dk for råd og input.
Fælles
Hvis I er i tvivl om noget, så send en samlet mail med
klassens spørgsmål til kampagnens infomail, og de vil
vende retur med svar til jer; info@osderelskerfilm.dk
• Hæng de fem gode råd op i klassen.
Gå videre til trin 6

Fjerde råd
Reklamer og pop-ups…
• Lovlige film- og tv-serietjenester har aldrig mange
reklamer og pop-ups – slet ikke med frække damer
og poker. Det er fordi, det er irriterende for brugerne,
og fordi lovlige tjenester lever af betaling, ikke af
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TRIN 7 - Afrunding og evaluering
Det er vigtigt, at I får afrundet og evalueret undervisningsforløbet, så eleverne får mulighed for at stille
spørgsmål, undre sig, udtrykke egne holdninger mm.
Dette gøres ved at:
• Skrive jeg-sætninger og samtale om den
• Skrive et postkort
HUSK at medbringe post-it og Go-Card til alle elever
(gratis Go-Card/postkort kan man tage på de fleste af
landets cafeer).

JEG...

Hvis koncentreret om et par enkelte jeg-sætninger,
kan der tales om det, og hvorfor det mon er sådan?
Hvis stor diversitet, kan man tale ud fra det, og igen
spørge om, hvorfor det er sådan?
Du kan som underviser læse nogle af elevernes jegsætninger højt, og lade dem være udgangspunkt for
en fælles klassediskussion.
• Jeg var overrasket over…
• Jeg kan godt lide…
• Jeg kan ikke så godt lide…

JEG-sætninger
Eleverne afrunder forløbet ved at besvare så mange
jeg-sætninger som muligt – hver elev vælger én jegsætning ud, som skal op og hænge på væggen.

• Jeg er vild med…

Mens eleverne besvarer jeg-sætningerne, gør du klar
til at elevernes post-it skal op og hænge på væggen.
Skriv de tolv jeg-sætninger op på 12 post-it, og hæng
dem ved siden af hinanden på væggen. Når hver elev
har valgt deres vigtigste jeg-sætning ud, sætter de den
der, hvor den passer. Lad eleverne kigge på hinandens
jeg-sætninger.

• Jeg tror…

Når alle elever har sat sin jeg-sætning på væggen,
gerne også lærerens jeg-sætning, er det interessant at
se, om der er sammenfald i, hvilken jeg-sætning der
findes mest vigtig eller om vigtigheden er spredt ud
over de tolv jeg-sætninger.

• Jeg tror, at jeg i fremtiden vil…

• Jeg er i tvivl om…
• Jeg er ikke sikker på, at jeg forstår…

• Jeg blev vred over…
• Jeg har undringsspørgsmål til…
• Jeg forstår det sådan…
• Jeg blev lettet over…
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Arbejdet med jeg-sætninger
1. Vælg den jeg-sætning ud som du synes er vigtigst,
skriv den pænt på en post-it og hæng den op i klassen,
der hvor din lærer har gjort klar til ophængning.
2. Kig på hinandens jeg-sætninger.
3. Samtal om, hvordan væggen med jeg-sætningerne
ser ud. Er der enshed i, hvilken sætning der var
vigtigst, eller er der stor forskellighed – hvorfor
tror I, det er sådan?
4. Lærerens læser en jeg-sætning højt, og der diskuteres i fællesskab ud fra det skrevne udsagn.
Postkort
• Hver elev skriver et postkort, til en der står dem nær.
På postkortet skrives de tre vigtigste ting om ulovlig
streaming. Giv eller send postkortet til vedkommende.
• Læreren skriver evt. et postkort til klassen, som
hænges op.
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