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Biblioteket blev et rum for refleksion og inspiration til deltagelse  

Over 200 8.-klasses skoleelever fra fem, geografisk og kulturelt, vidt forskellige steder i Danmark 
blev af deres lokale bibliotek inviteret til at give et bud på hvad der er dansk – udtrykt gennem ét-
minutsfilm. 

De færdige film blev både vist som installation og udstillinger på bibliotekerne, og offentliggjort på 
nettet via hjemmesider samt Facebook. 

Installationen indeholdt en guide til, hvordan unge besøgende på de fem biblioteker selv kunne 
lave en lommefilm og uploade den til visning. På den måde har bibliotekerne skabt et digitalt rum 
for umiddelbare refleksioner hos bibliotekets brugere, samt inspiration til selv at blive en del af 
udstillingen.  

Udover at installationerne har været fremvist på fem biblioteker i Danmark, har de også været 
udbudt til resten af Danmarks folkebiblioteker. 

Fra Hanstholm til Hørsholm 

Ved at sprede deltagelsen geografisk har vi fået mulighed for sammen at se hvordan ’dansk’ 
opfattes og udtrykkes fra Vesterbro til Østersøen. I projektet har Vesterbro Bibliotek og Kulturhus, 
Aakirkeby Bibliotek på Bornholm, Hanstholm Bibliotek, Hørsholm Bibliotek samt Dansk 
Centralbibliotek i Flensborg hver deltaget med ca. 15-40 elever. 

Dansk på 1 min. 

Filmene blev produceret i grupper af 3-4 elever og varer alle maks. 60 sekunder. De blev 
produceret på mobiltelefoner og tablets i samarbejde med virksomheden Lommefilm. Der er 
oploadet 35 lommefilm, som kan ses på http://www.lommefilm.dk/kanaler/arkiv/fra-hanstholm-
til-hoersholm 

En dannelsesrejse 

Selve processen med at skabe filmene var i sig selv et dannelsesprojekt. 

I projektet arbejdedes der både med Folkeskolernes ’nye fællesmål’ i historie, dansk, samfundsfag, 
medier og billedkunst, men også med et af bibliotekernes kerneområder – dannelse. Det at skabe 

http://www.lommefilm.dk/kanaler/arkiv/fra-hanstholm-til-hoersholm
http://www.lommefilm.dk/kanaler/arkiv/fra-hanstholm-til-hoersholm


en film sætter mange tanker og diskussioner i gang både før og efter og det er næsten vigtigere at 
eleverne reflekterer over hvad ”dansk” egentlig betyder for dem end det færdige produkt – og det 
har de i høj grad gjort. 
Derudover har eleverne også lært det tekniske i at optage og redigere lommefilm, en færdighed 
som de kan bruge fremover i deres skolegang. 

Udvalgte testimonials fra deltagerne 

Hørsholm Bibliotek 
”Vi var utrolig glade for at deltage i projektet, for det gjorde at hele ”Danmarkskanon projektet” 
blev mere levende og gav bedre mening. 
Vi deltog ved først at holde to forberedelse/inspirationsdage, hvor vi inviterede de to 8. klasser, der 
skulle deltage i projektet.  
Vi havde fundet forskellige tekster, fotos og film, som på forskellige måder diskuterede noget 
dansk, og bad eleverne arbejde i grupper og diskutere nogle dilemmaer eller udsagn, vi havde 
formuleret, for til sidst at fremlægge for klassen. 
Et par uger senere kom de samme klasser og lavede film sammen med ”Lommefilm.dk”, og det var 
en rigtig god oplevelse, hvor der kom nogle interessante outputs. Eleverne arbejdede engageret, og 
folkene fra lommefilm var gode til at håndtere de unge. 
 
Alt i alt et spændende projekt, som var godt at kunne samarbejde med skolerne om.” 
Cilla Westergaard, børneformidler 
 
Dansk Central Bibliotek for Sydslesvig  
”Vi var glade for at være et af de fem steder, hvor der blev afholdt debatmøder m.m. i forbindelse 
med Danmarkskanon-projektet. Det passede også fint ind i bibliotekets øvrige arbejde 
med Danmarkskanonen at deltage i projektet "Fra Hørsholm til Hanstholm - dansk på 1 minut" i 
samarbejde med Lommefilm.dk, som vi har meget gode erfaringer med fra tidligere samarbejder. 
 
Et medievalgfagshold på 16 elever fra den danske skole i Sønder Brarup deltog i lommefilm-
projektet på biblioteket 4. oktober 2016 . På selve det store Danmarks-møde 5. oktober 2016 
kunne vi udover diverse debatter, udstillinger og musik dermed også præsentere unge 
sydslesvigske stemmer og deres bud til en Danmarkskanon. ” 
Anni Søndergaard, bibliotekar 
 
Aakirkeby Bibliotek 

”På Bornholm har 8. klasserne (8.a og 8.b) fra Hans Rømer Skolen i Aakirkeby været 

filmproducerende i projektet og har lavet en flot portion ’minifilm’. Workshoppen foregik på 

Aakirkeby Bibliotek og Læringscenter i efteråret 2016, og filmproduktion og workshop blev ledet af 

Lommefilm i samarbejde med bibliotekspersonaler fra Bornholms Folkebiblioteker. Fra foråret 

2017 til d.d. er lommefilmene bla. formidlet via Bornholms Folkebibliotekers hjemmeside 

bibliotek.brk.dk” 

Lea Wolffbrandt, faglig koordinator børneområdet 
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