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Fremmede i Karl Oves Paradis 
7.-9. klasse 

 

Sprog: Dansk 

Censur: Tilladt for alle 

Original titel: Fremmede i Karl Oves Paradis 

Genre: Dokumentar 

Instruktion: Helle Toft Jensen 

Spilletid: 59 minutter 

Niveau: 7.-9. klasse 

Temaer: Flugt, identitet, familie, integration 

Fag: Dansk, Samfundsfag 
 

Illustrationer fra filmen: Spor Media 

Undervisningsmaterialet er udviklet af © Salaam Film & Dialog. Skribent: Nicolaj Christen-
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Velkommen til Salaam Film & Dialog  

Salaam Filmfestival i Cinemateket i København, Foto Nicolai Perjesi 

 

Med film fra alverdens lande og levende, personlige oplæg tilbyder Salaam et globalt udsyn og 

øget indsigt i verdens kulturer. 

Film er en magisk nøgle til kulturel bevidsthed og forståelse, især på grund af filmens evne til at 

skabe identifikation hos den enkelte. På baggrund af filmoplevelserne skaber vi personlige møder 

mellem eleverne og vores oplægsholdere, som udfordrer stereotyper og nuancerer holdninger til 

fællesmenneskelige og eksistentielle temaer. 

 

Vores aktiviteter med film og dialog kan bruges i alle fag og bidrager til arbejdet med den internati-

onale dimension i skolen. 

Den behandling af filmenes temaer, vi lægger op til, udspringer af en forståelse af, at alle kulturer 

er flerstemmige og nuancerede. Vi ser og oplever alle verden gennem kulturelle briller, som formes 

af vores omgivelser, opvækst, køn, seksualitet og etnicitet. Alt for ofte ser vi kun en anden kultur 

gennem vores egne kulturelle briller. I Salaam ønsker vi at støtte en proces, hvor vi sammen lærer 

at se ud over vores kulturelle brillers logik.  
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Om Salaams oplægsholdere 
 

 

I Salaam ser vi grundlæggende mangfoldighed som en mulighed, der kan styrke vores samfund. 

Ofte er det først, når nogen udefra stiller spørgsmål, at vi bliver klar over, hvordan og ikke mindst 

hvorfor vi gør, som vi gør. At stille gode spørgsmål kræver dog at vi ved, hvordan vi skal interagere 

med hinanden i et mangfoldigt samfund på en konstruktiv måde. Den udfordring tager vi op.  

Derfor taler vi på Salaam om ’et kulturelt dobbeltblik’. Vi har valgt at prioritere oplægsholdere, der 

har flere kulturer og sprog tæt inde på livet, da vi mener, at deres særlige blik på kulturelle fæno-

mener er berigende og lærerigt. 
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Brug undervisningsmaterialet før og efter filmoplevelsen 

 

Vores undervisningsmaterialer er tilrettelagt, så de kan bruges både før og efter film og dialogar-

rangementerne. Der er opgaver til begge dele, men det betyder ikke, at de opgaver, vi har valgt at 

lægge før filmen, kun kan bruges der. Det afgør læreren selv. 

Hvor der er behov for det, er der et afsnit om baggrunden for den handling der udspiller sig i filmen. 

Det er ofte, når filmen tager udgangspunkt i virkelige begivenheder eller udspiller sig på baggrund 

af historiske begivenheder.  

Der er et handlingsreferat, som kan støtte elevernes hukommelse, når de skal arbejde med opga-

verne. Det kan være en god ide først at give eleverne referatet efter de har set filmen, så det ikke 

ødelægger oplevelsen i biografen. 

 

Salaam og Verdensmålene 

Salaam samarbejder med NGO’er, foreninger og organisationer der tilbyder undervis-

ningsmaterialer til skolernes arbejde med FN’s Verdensmål.  

 

 

 

Filmen Fremmede i Karl Oves Paradis kan sammen med undervisningsmaterialet starte en sam-

tale om inklusion og åbenhed overfor dem vi ikke kender, en verden uden diskrimination. MÅL 10: 

MINDRE ULIGHED  
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Fagrelevans  
 

Dansk 7.-10. klasse, fortolkning  
 

Eleven kan udtrykke sig for-
ståeligt, klart og varieret i 

skrift, tale, lyd og billede i en 
form, der passer til genre og 

situation 

  Fremstilling 

1. 
Eleven kan udarbejde opinions- og 

ekspressive tekster 

Eleven har viden om argumen-
terende og reflekterende frem-

stillingsformer 

2. 
Eleven kan fremstille sammen-
hængende tekster i forskellige 

genrer og stilarter 

Eleven har viden om varierede 
udtryksformer målrettet forskel-

lige målgrupper 

 

Samfundsfag, 9. -10. klasse, Samfundsfaglige metoder 
 

Eleven kan an-
vende sam-
fundsfaglige 

metoder. 

Undersøgelsesmetoder Formidling Sprog og skriftsprog 

 
Eleven kan 

identificere, for-
mulere og gen-
nemføre enkle 
undersøgelser 
af samfunds-
mæssige pro-
blemstillinger. 

 
Eleven har 

viden 
om sam-

fundsfaglige 
undersøgel-
sesmetoder 

 
Eleven kan for-

midle 
resultater af en 
gennemført un-

dersøgelse. 

 
Eleven har vi-
den om brug 
af kulturtek-

nikker og digi-
tale medier til 

formidling. 

 
Eleven kan 

sprogligt nuance-
ret udtrykke sig 

om samfundsfag-
lige problemstil-
linger samt mål-
rettet læse og 

skrive samfunds-
faglige tekster. 

 
Eleven har vi-
den om fag-

ord og begre-
ber samt 

samfundsfag-
lige teksters 

formål og 
struktur. 
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Baggrund: Hvad er et uledsaget flygtningebarn? 
 

Helt enkelt er et uledsaget flygtningebarn en flygtning under 18 år, som flygter uden en voksen. 

Barnet kan have fået hjælp af voksne, hvis fx barnets familie har sparet op til at betale en menne-

skesmugler, men er ude på rejsen alene eller kun sammen med andre mindreårige. Barnet kan 

også være blevet adskilt fra sine voksne under flugten. 

I februar 2022 blev Børnecenter Østrup lukket, hvorved der kun var to børnecentre tilbage ud af 

Danmarks i alt 11 asylcentre: Børnecenter Sandholm og Børnecenter Tønder. De tager sig af uled-

sagede flygtningebørn, imens deres asylansøgning behandles, eller indtil de fylder 18 år. Et børne-

center giver hyggeligere rammer og mere social støtte end et almindeligt asylcenter for voksne. 

Uledsagede flygtningebørn får på flere måder en bedre behandling end voksne asylansøgere, hvil-

ket de har krav på ifølge internationale konventioner. De skal opfylde samme betingelser som 

voksne, men får mere hjælp under sagsbehandlingen. Børn kan også søge om familiesammenfø-

ring med det samme, mens voksne skal vente tre år. Sagsbehandlingen er dog lige så lang som 

for voksne, og godkendelse er ikke garanteret. Hvis et uledsaget flygtningebarn får afslag på sin 

asylansøgning, bliver vedkommende først udvist som 18-årig, mens voksne udvises omgående. Et 

afvist barn kan desuden, hvis de er helt alene, søge om ét års opholdstilladelse, men de færreste 

godkendes, da det sjældent kan bevises, at fx barnets familie er død. 

De færreste uledsagede flygtningebørn kan dokumentere deres alder, og myndighederne mener 

sommetider, at børnene i virkeligheden er ældre, end de påstår. Derfor vurderer en læge barnets 

alder ud fra bl.a. knogler og tænder. Men ikke alle mener, at testen er pålidelig, da der kan være 

store forskellige i fysisk udvikling afhængigt af etnicitet og generel opvækst. 

Det årlige samlede antal asylansøgere i Danmark var stigende frem til 2015, hvor tallet var oppe 

på 21.316 personer, men er faldet gennem de seneste år (Danmarks Statistik). Allerede året efter 

var det kun 6.266, og i 2020 søgte så få som 1.515 personer asyl i Danmark. Men hvert år har en 

væsentlig andel af asylansøgerne været uledsagede flygtningebørn: 10% i 2015, rekordhøje 19% i 

2016 og 11% i 2020 (Udlændingestyrelsen). De fleste uledsagede flygtningebørn er drenge over 

15 år fra krigsramte lande, der typisk flygter for at undgå at blive rekrutteret til militæret eller af ter-

rorgrupper. 

FN’s Flygtningehøjkommisariat (UNHCR) anser uledsagede flygtningebørn for en af de mest sår-

bare flygtningegrupper. Når mindreårige står alene under og måske før en flugt, er de lette ofre for 

udnyttelse og overgreb. Og selv når de er nået frem til et nyt land, hvor der er sikrere end i hjem-

landet, kan det være svært at falde til, ikke bare som fremmed, der ikke taler sproget eller kender 

reglerne, men også som en person, der bærer på traumatiske oplevelser. Samtidig er uledsagede 

flygtningebørn ualmindeligt stærke mennesker, som udviser stor modenhed og motivation for at 

blive en del af et nyt samfund og klare sig godt i et nyt liv. 

 

 

Læs mere på fx Faktalink og Refugees.dk: 

https://faktalink.dk/titelliste/flytninge00  

http://refugees.dk/fokus/2016/juli/alene-i-et-fremmed-land-uledsagede-flygtningeboern/ 

  

https://faktalink.dk/titelliste/flytninge00
http://refugees.dk/fokus/2016/juli/alene-i-et-fremmed-land-uledsagede-flygtningeboern/
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Opgaver før filmen  
 

 

Danmark og flygtninge 
 

Opgaven er rettet mod dansk og samfundsfag i 7.-9. klasse. Det er en forholdsvis enkel opgave og 

formålet med den er, at den skal give stof til opmærksomhed, stillingtagen, refleksion over eget 

liv/samfund. 

I skal diskutere de følgende spørgsmål i grupper på 3-5 personer: 

• Hvad er et uledsaget flygtningebarn? Hvad er deres status og rettigheder? 

• Er Danmark et gæstfrit eller afvisende land, og hvorfor? Hvorfor får nogle ja til asyl, mens andre 

får nej? 

• Forestil dig, at du er flygtet fra dit hjem og din familie til et fremmed land. Hvad føler du? Hvad 

tænker du mest på, og hvad tænker du mindst på? Og hvad er dit mål? 

• Tror du, at du kunne komme til at flygte fra Danmark? Hvorfor, hvorfor ikke? 

Efter gruppediskussionerne fremlægger grupperne deres diskussioner for klassen. Det er ikke me-

ningen I skal blive enige. Det vigtige i opgaven er, at i får talt spørgsmålene igennem og forholder 

jer til dem. Derfor er det også meningen med fremlæggelsen, at I får fortalt klassen om de forskel-

lige holdninger i gruppen, og hvilke diskussioner I har haft. 
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Hvordan får man asyl i Danmark? 
 

I skal nu udarbejde en rapport om, hvordan man får asyl i Danmark, og hvordan reglerne for at få 

asyl har ændret sig i de senere år. Det er en svær opgave, og I skal nok bruge flere lektioner til at 

arbejde med den. Jeres lærer afgør, hvor lang tid I har til opgaven. 

Formålet med opgaven er at researche, analysere og formidle et samfundsfagligt tema. I Sam-

fundsfag afløser opgaverne de fællesmål om samfundsfaglige metoder, som du kan se på side 6 i 

dette materiale. 

Før I går i gang med at arbejde med dette tema er det en god ide at læse artiklen på Faktalink om 

flygtninge https://faktalink.dk/titelliste/flygtninge   

I kan også finde materiale på: 

Integrationsministeriets netsite Ny I Danmark: https://www.nyidanmark.dk/ 

Danmarks Statistik: https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/befolkning-og-valg/indvandrere-og-efter-

kommere/asylansoegninger-og-opholdstilladelser 

Ud over de her nævnte kilder skal i også finde andre kilder til jeres rapport. I skal arbejde sammen 

i grupper på 2-4 personer. I skal researche og forsøge at finde svar på følgende spørgsmål på in-

ternettet: 

• Hvad er Dublin-forordningen og hvad var hensigten med aftalen?  

• Hvilken betydning har den for asylansøgere, der ankommer til EU? 

• Hvordan søger man asyl i Danmark?  

• Hvad sker der, hvis man får afslag? Hvordan kan man få sin sag taget op igen? 

• Hvad sker der, hvis man får ophold? Hvordan er den procedure, der går i gang? 

• Hvilke væsentlige ændringer er der sket i lovgivningen om asylsøgere de seneste 10 år? 

• Hvor mange flygtninge har søgt om asyl i Danmark de seneste 10 år? Hvor mange har fået af-

slag? Og hvor mange har fået ophold?  

https://faktalink.dk/titelliste/flygtninge
https://www.nyidanmark.dk/
https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/befolkning-og-valg/indvandrere-og-efterkommere/asylansoegninger-og-opholdstilladelser
https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/befolkning-og-valg/indvandrere-og-efterkommere/asylansoegninger-og-opholdstilladelser
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Handlingsreferat af Fremmede i Karl Oves Paradis 
 

 

I 2014 åbnede det første af to børnecentre på Ærø til at tage imod og tage sig af uledsagede flygt-

ningedrenge fra Syrien, Afghanistan, Kuwait og Eritrea. Gennem fem år følger dokumentarist Helle 

Toft Jensen, der selv er ærøbo, et udvalg af drengene og deres indvirkning på lokalsamfundet. 

Da færgen første gang lægger til med de mange flygtningebørn om bord, bliver de hjertevarmt 

modtaget med flag og store smil. Men nogle på øen er bekymrede og usikre på fremtiden i det, 

som Helles pensionerede nabo Karl Ove kalder ”paradiset”. 

Vi får et indblik i de unge mænds liv – både det liv, de tilbringer på børnecentrene, imens de venter 

spændt på afgørelsen af deres asylsag, og det liv, de har forladt. Emma, der er frivillig på et af cen-

trene, får et helt nyt perspektiv på livet, ligesom Rie, der er ansat, knytter sig tæt til drengene og 

bliver kaldt Mama Rie. Hun får et særligt bånd til Aref, fordi hun er med ham, da han får at vide i 

telefonen, at hans mor er død. På en måde bliver Rie hans nye mor og ender faktisk som hans 

værge, efter at Aref har fået positivt svar på sin asylansøgning. 

Hamed får til gengæld afslag på asyl, og parret Rita og Ralde, der ligesom andre husstande har 

meldt sig frivilligt som besøgsfamilie, kæmper for, at Hamed ikke bliver sendt tilbage til et farligt liv i 

hjemlandet. Karl Ove selv får langsomt en relation til Sekhi, der hver morgen og aften går forbi Karl 

Oves vindue og kan se ham drikke kaffe. En dag begynder Sekhi at vinke til Karl Ove, som med 

tiden vinker tilbage, og denne udveksling bliver til et fast ritual. 

Ved udgangen af 2016 lukker de to børnecentre på Ærø, og derfor skal de 60 flygtningebørn over-

føres til andre centre, hvilket er et hårdt slag for øboerne, der er kommet til at holde af ’de frem-

mede’ og vice versa. Da Sekhi siger farvel til Karl Ove, kommer han ud til hækken og giver et tåre-

vædet kram. 
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Personer 
 

 
Sekhi 
 

 
Hamed 
 

 
Karl Ove 

 
Ezatullah 
 

 
Aref 
 

 
Emma 

 
Hadji 
 

 
Rie 
 

 
Lennart 
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Opgaver efter filmen 
 

Flygtninge i lokalsamfundet 
 

 

Opgaven er rettet mod dansk og samfundsfag i 7.-9. klasse. Det er en forholdsvis enkel opgave og 

formålet med den er, at den skal give stof til opmærksomhed, stillingtagen, refleksion over eget 

liv/samfund og ikke mindst handling. 

I skal diskutere følgende spørgsmål i grupper på 3-5 personer. Det er ikke meningen, I skal blive 

enige. Der kan være mange forskellige holdninger til spørgsmålene. Det vigtige er, at I forholder jer 

til dem: 

• Hvad gjorde det ved lokalsamfundet på Ærø, da flygtningedrengene kom? Vælg fx en af 

personerne fra filmen og tal om, hvad vedkommende oplevede. Hvad gjorde det, da dren-

gene blev sendt væk igen? Hvordan påvirker immigranter generelt vores samfund og kul-

tur? (Ikke kun flygtninge og ikke kun fra Mellemøsten.) 

 

• Hvorfor lukkede de to børnecentre på Ærø (Søby og Ærøskøbing)? Vælg en eller to drenge 

fra filmen og prøv at spå, hvilken fremtid de vil få. Kommer de til at klare sig godt eller dår-

ligt, og hvorfor? 

 

• Man opretter offentlige centre til at tage sig af asylansøgere, men i filmen ser vi også privat-

personer melde sig frivilligt som besøgsfamilier. Hvad kan vi gøre for at åbne vores arme 

for mennesker, der har brug for omsorg og tryghed? Hvilke muligheder har du selv? (Lokale 

fællesskaber i Danmark: https://www.spormedia.dk/fremmede-i-karl-oves-paradis/lokale-

faellesskaber/) 

Efter diskussionen skal i bearbejde jeres overvejelser. Det kan gøres på forskellige måder. Jeres 

lærer kan vælge, hvilken form i skal bearbejde overvejelserne i. Det kan fx være:  

1. Essay eller fristil om et af ovenstående punkter, gerne ud fra gruppearbejdet.  

2. Foredrag for klassen. 

3. Klassediskussion. 

https://www.spormedia.dk/fremmede-i-karl-oves-paradis/lokale-faellesskaber/
https://www.spormedia.dk/fremmede-i-karl-oves-paradis/lokale-faellesskaber/
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Skriv en anmeldelse af filmen 
 
Denne opgave drejer sig om at skrive en anmeldelse af filmen. Den kan løses som en tværfaglig 

opgave i dansk og filmkundskab eller som en opgave i et af fagene.  

Formålet er, at I skal skrive en tekst, der indeholder jeres egne holdninger og vurderinger og at I 

viser, at I kan vurdere en film i forhold til dens genre og æstetik.  

I kan se mere om fagenes fællesmål på side 6. I kan selv vælge hvilken målgruppe og hvilket me-

die, I vil skrive anmeldelsen til. Men det er vigtigt, at I gør jer nogle overvejelser om begge dele, 

inden I går i gang.  

 

 

 

Samtale to og to 

➢ I kan hjælpe hinanden med at lave de overvejelser, der skal til, i en samtale to og to.  
 

Bagefter skal I løse opgaven individuelt. I kan altid vende tilbage til jeres samtalepartner og 

tale om problemer i opgaveløsningen.  

➢ Tal om følgende og hjælp hinanden med at vælge den bedste form for hver især: 
 
❖ Er anmeldelsen til jeres egen aldersgruppe eller til den brede offentlighed?  

 
❖ Er den til en avis som f.eks. BT eller Politiken, er den til et netmedie, eller skal 

anmeldelsen læses op i radioen?  
 

❖ Alle disse elementer er med til at afgøre, hvordan anmeldelsen skal skrives og hvilket 
sprog du bruger.  
 

❖ Hvordan er tonen og hvor dybt går anmeldelsen? Er den let i tonen? Eller alvorlig? Er 
den kort eller detaljerig?  



14 
 

Hvis du vælger YouTube, radio eller podcast som dit medie, er det vigtigt, at der ikke indgår lange 

sætninger, som er svære at læse op. Hvis det er til en avis eller nettet, er det en god ide også at 

finde nogle billeder. 

 

 
 

➢ Individuel skriftlig opgave 
 
Du skal nu skrive din artikel/lave dit video- eller 
radioindslag ud fra den inspiration, og de be-
slutninger du har taget, i samarbejdet med din 
samtalepartner.  
 
Inden du går i gang, er det også en god idé at 
læse boksen her ved siden af om genrer og arti-
keltyper. 
 
Lav en god overskrift, der opsummerer det, du 
skriver i anmeldelsen på en præcis og fæn-
gende måde.  
 
Husk at angive hvilken genre, filmen befinder 
sig indenfor.  
 
Anmeldelsen skal blandt andet indeholde ek-
sempler fra filmen, der kan underbygge din 
holdning.  
 
Din holdning skal klart komme frem (ikke om fil-
mens emne men om filmens form, stil og op-
bygning). Det er vurderingen, der adskiller en 
anmeldelse fra et resumé. Så du skal være per-
sonlig i din anmeldelse samtidig med, at den 
skal være velunderbygget. 
 

 
 

 
Genrer  
 
Fremmede i Karl Oves Paradis er en doku-
mentarfilm. Det betyder, at det er virkelige 
begivenheder om virkelige mennesker, der 
bliver beskrevet i filmen.  
 
Andre genrer er fx fiktion, action og anima-
tion.  
 
Filmen har en hjemmeside: 
https://www.spormedia.dk/fremmede-i-karl-
oves-paradis/ 
 
 
Artikeltyper 
 
Nyhedsartikler fortæller om aktuelle begi-
venheder. 
 
Baggrundsartikler går i dybden med stoffet 
og behøver ikke være aktuelle. 
 
Reportage/feature er en artikel, hvor jour-
nalisten er ude for at fortælle en historie fra 
virkeligheden. F.eks. om en tur på Ros-
kilde Festival. 
 
En portrætartikel bygger ofte på et inter-
view med en person og ofte også med no-
gen, der kender personen. 
 
Kronik, ledere og debatindlæg giver udtryk 
for skribentens subjektive holdning. 
 
Det samme gør anmeldelsen. Her handler 
det om at formidle en personlig holdning til 
f.eks. en bog, en film eller et spil.  
 

 

Samtale i klassen 

Når I er færdige med anmeldelserne, skal I dele og diskutere jeres holdninger i klassen. 

 

https://www.spormedia.dk/fremmede-i-karl-oves-paradis/
https://www.spormedia.dk/fremmede-i-karl-oves-paradis/

