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8. klasse - ungdomsuddannelserne 

 

 

 

Sprog: Fransk, engelsk og arabisk med danske undertekster 

Censur: Ej fastsat af Medierådet  

Originaltitel: Memory Box 

Genre: Spillefilm  

Instruktør: Joana Hadjithomas og Khalil Joreige 

Spilletid: 2 t. og 20 min 

Temaer: Borgerkrig, Erindringer, Familie, Libanon 

Fag: Dansk, Historie, Samfundsfag 

 
Billeder fra filmen: Haut et Court Production 

Undervisningsmateriale er udviklet af © Salaam Film & Dialog.  

Skribent: Emilie Farbæk Johansen 

 



2 
 

Indhold 
 

Velkommen til Salaam Film & Dialog ............................................................................... 3 

Salaams oplægsholdere ........................................................................... 4 

Brug undervisningsmaterialet før og efter filmoplevelsen ................................... 5 

Salaam og Verdensmålene ........................................................................ 5 

Fagrelevans ........................................................................................................................ 6 

Dansk 7.-10. klasse, fortolkning ................................................................. 6 

Samfundsfag, 9. -10. klasse, Samfundsfaglige metoder ..................................... 6 

Historie, efter 9. klasse, historiebrug .......................................................... 6 

Baggrund: Den Libanesiske borgerkrig ........................................................................... 7 

Opgave før filmen .............................................................................................................. 9 

Opgave historie: ................................................................................... 9 

Handlingsreferat af Memory Box .................................................................................... 11 

Persongalleri .................................................................................................................... 12 

Opgaver til efter filmen .................................................................................................... 13 

Opgave samfundsfag: ............................................................................ 13 

Opgave dansk: ..................................................................................... 14 

  

 

  

 

 

  



3 
 

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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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 undervisningsmateria-

ler til skolernes arbejde med FN’s Verdensmål. 

 

 

 

Filmen Memory Box kan sammen med undervisningsmaterialet starte en samtale om familie, erin-

dringer og om krig; få indblik i en situation, hvor død og sorg er en del i hverdagen. MÅL 16: Fred, 

retfærdighed og stærke institutioner   
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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 argu-
menterende og reflekterende 

fremstillingsformer 

2. 
Eleven kan fremstille sammen-
hængende tekster i forskellige 

genrer og stilarter 

Eleven har viden om varie-
rede udtryksformer målrettet 

forskellige målgrupper 

 

Samfundsfag, 9. -10. klasse,amfundsfaglige metoder 

Eleven kan 
anvende 

samfundsfag-
lige metoder. 

Undersøgelsesmetoder Formidling Sprog og skriftsprog 

 
Eleven kan 
identificere, 
formulere og 
gennemføre 
enkle under-
søgelser af 
samfunds-

mæssige pro-
blemstillinger. 

 
Eleven har 

viden 
om sam-
fundsfag-
lige under-
søgelses-
metoder 

 
Eleven kan 

formidle 
resultater af 

en gennemført 
undersøgelse. 

 
Eleven har 
viden om 

brug af kul-
turteknikker 
og digitale 

medier til for-
midling. 

 
Eleven kan 

sprogligt nuan-
ceret udtrykke 
sig om sam-
fundsfaglige 

problemstillinger 
samt målrettet 

læse og 
skrive sam-

fundsfaglige tek-
ster. 

 
Eleven har 
viden om 
fagord og 
begreber 

samt sam-
fundsfaglige 
teksters for-
mål og struk-

tur. 

 

Historie, efter 9. klasse, historiebrug 

Eleven kan 
forklare sam-
spil mellem 
fortid, nutid 
og fremtid. 

Historiske scenarier 
Konstruktion og historiske  

fortællinger 
Historisk bevidsthed 

Eleven kan 
udlede forkla-
ringer på hi-
storiske for-

hold og forløb 
ud fra histori-
ske scenarier. 

Eleven har 
viden om 
historiske 
scenariers 
funktion. 

 
Eleven kan re-

degøre for 
sammen-

hænge mellem 
fortids- fortolk-
ninger nutids-
forståelser og 
fremtidsfor-
ventninger. 

 
Eleven har 
viden om 
sammen- 

hænge mel-
lem fortids-

fortolkninger, 
nutidsforstå-

elser og 
fremtidsfor-
ventninger 

 
Eleven kan re-

degøre for 
brug af forti-
den i argu-

mentation og 
handling. 

 
Eleven har vi-
den om funk-
tion af historie 
i fortid og nu-

tid. 

   

 
Eleven kan 

analysere kon- 
struktion og 

brug af histori-
ske fortællin-
ger med sam-

tids- 
og fremtidsret-

tet sigte. 

 
Eleven har 

viden om hi-
storiske for-
tællingers 
brug i et 

samtids- og 
fremtidsrettet 
perspektiv. 

 
Eleven kan 

diskutere egen 
og andres hi-
storiske be-

vidsthed. 

 
Eleven har vi-
den om fakto-
rer, der kan 

påvirke histo-
risk be-

vidsthed. 
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Baggrund: Den Libanesiske borgerkrig 
 

Årsagerne og baggrunden for borgerkrigens frembrud i Libanon er kompleks og involverer flere 

lande og politiske grupperinger. Dog kan krigen ses som en voksende krise af usikkerhed blandt 

befolkningen, der skabte stor splittelse mellem de forskellige kristne og muslimske borgere i landet. 

Beirut er hovedstaden i Libanon og det var især her krigen kom til syne. I 1970 fik Palestine Libera-

tion Organization (PLO) sit hovedkvarter i Beirut. En organisation, der ønskede palæstinensisk be-

frielse fra Israel. Dette delte den libanesiske befolkning op, hvilket førte til borgerkrigen i 1975. 

 

Hvad er en milits: En organisation, bestående af borgere, der bevæbnet prøver at forsvare og 

kontrollere en situation og/eller et område.  

 

Der var to førende militser ”Den libanensiske front” (LF), der bestod af kristne klaner, som var imod 

PLO fordi de frygtede at blive del af Israel/Palæstina-konflikten. ”Den Libanesiske nationale bevæ-

gelse” (LNM) bestod af sekulære venstreorienterede og muslimer, der var med i PLO og derfor ac-

cepterede palæstinensiske flygtninge i Libanon. Beirut blev opdelt af en grøn linje, hvor der på den 

ene side var LF og den anden LNM. 

 

Beiruts leder Franjieh bad Syrien om hjælp og i 1976 kom tropper fra Syren i håbet om at stoppe 

borgerkrigen. Dette virkede ikke og endte med at være til hjælp for Israel, der angreb landet og 

sammen med LF var med til at dræbe mange flygtninge i de palæstinensiske flygtningelejre. 
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Meget vold, mange dødsfald og mange lande var involveret i de svære politiske beslutninger, der 

som nævnt gjorde borgerkrigen meget kompleks. I 1989 sluttede borgerkrigen, hvor der i Saudi 

Arabien, blev underskrevet en fredsaftale. Her blev man enige om, at de magtfulde stillinger i par-

lamentet skulle deles ligeligt mellem kristne, sunnimuslimer, druser og shiamuslimer. På den måde 

ønskede man at inkludere alle landets etniske grupperinger i et forsøg på, at få borgerne til at tage 

del i det libanesiske demokrati og dermed undgå militser. 

Den 4. august 2020 eksploderede lagre i Beiruts havn, hvor man i mere end seks år havde opbe-

varet ammoniumnitrat, som kan bruges til sprængstof. 218 mennesker døde og 7.000 blev såret. 

Eksplosionen var så voldsom, at den kunne mærkes i de omliggende lande, og var meget ødelæg-

gende for byen. En eksplosion, der også ses i filmen. Libanon er i dag stadig både påvirket af poli-

tiske splittelser og økonomiske udfordringer, som både borgerkrigen, eksplosionen og det kolos-

sale antal flygtninge fra borgerkrigen i Syrien har medvirket til. 

  

Litteratur: 

https://denstoredanske.lex.dk/Den_Libanesiske_Borgerkrig 

https://www.berlingske.dk/kultur/den-korte-beretning-om-beiruts-meget-lange-historie 

https://www.globalis.dk/Lande/libanon 

https://snl.no/Borgerkrigen_i_Libanon_1975–1990 

https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=milits 

https://delphipages.live/da/diverse/lebanese-civil-war 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

https://denstoredanske.lex.dk/Den_Libanesiske_Borgerkrig
https://www.berlingske.dk/kultur/den-korte-beretning-om-beiruts-meget-lange-historie
https://www.globalis.dk/Lande/libanon
https://snl.no/Borgerkrigen_i_Libanon_1975%E2%80%931990
https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=milits
https://delphipages.live/da/diverse/lebanese-civil-war
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Opgave før filmen  
 

Opgave, historie: 
  

Formålet med denne opgave er at I skal arbejde med Libanons borgerkrig og hvordan krigen sta-

dig mærkes i landet i dag. I skal også vise, hvordan man kan formidle historien og den måde den 

bruges på. I kan se mere om formålet med historiefaget på side seks i dette materiale. 

Som det fremgår af baggrundsteksten på de forrige sider, var borgerkrigen i Libanon både blodig 

og kompleks. Mange svære politiske beslutninger blev taget og mange religioner og lande var in-

volveret. Krigen har derfor mange sider og forskellige måder at blive forstået på, alt efter om du 

kommer fra Israel eller er sunnimuslim i Beirut. Opgaven handler derfor om at arbejde med forskel-

lige perspektiver på borgerkrigen. 

 

I skal nu dele jer i grupper. Hver gruppe vælger en af opgaverne herunder: 

➢ Hvordan var Libanon før borgerkrigen udbrød i 1975? 

➢ Hvad er Israel og Palæstina-konflikten? 

➢ Hvad er PLO? 

➢ Beskriv hvordan Israel og Palæstina-konflikten påvirkede borgerkrigen i Libanon 

➢ Beskriv de forskellige religiøse og etniske grupper, der tog del i borgerkrigen i Beirut 

o Sunni- og shiamuslimer  

o Kristne falangister  

o Drusere  

➢ Beskriv Syriens rolle i borgerkrigen? 

➢ Hvilken betydning havde borgerkrigen for Libanon? 

Når grupperne er færdige, skal de fremlægge deres resultater for klassen. Det skal være i form af 

et foredrag, som er illustreret gennem en PowerPoint, Presi eller anden form for præsentations-

værktøj. Jeres præsentation skal indeholde tekst i overskriftsform, statistikker og billeder. 

Derefter skal hele klassen samarbejde om at formidle Libanons borgerkrig. Det kan være i form af 

plancher, I kan hænge op i klassen, eller et netsite eller en anden form I selv vælger. Det vigtige 

er, at I bruger alle de informationer I har indhentet: billeder, tekst, statistik osv. 
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Kilder: 

Herunder er et par links hvor I kan læse om Libanons historie, men det er ikke tilstrækkeligt til at 

besvare opgaverne, så I må selv researche videre. 

Globalis: https://www.globalis.dk/Lande/libanon 

Den store danske: https://denstoredanske.lex.dk/Den_Libanesiske_Borgerkrig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

https://www.globalis.dk/Lande/libanon
https://denstoredanske.lex.dk/Den_Libanesiske_Borgerkrig
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Handlingsreferat af Memory Box 
 

 

 

15-årige Alex bor i Montreal sammen med sin mor, Maia. Tæt på deres hjem bor Alexs bedstemor, 

Tetá. Tetá og Alexs mor, Maia flygtede fra Libanon under borgerkrigen, der hærgede Beirut fra 

1975-1990. Filmens nutid foregår 30 år efter. Juleaftensdag modtager familien en æske med dag-

bøger, bånd og billeder, som Maia havde givet til sin bedste veninde, Lizza, da hun forlod Libanon. 

Téta vil ikke have at moren skal se æsken, fordi hun mener, at fortiden er for hård og svær. 

Maia opdager kassen og finder ud af, at hun har modtaget den, fordi Lizza er død. Hun er ked af 

det og nægter at åbne kassen og fortælle Alex om indholdet. Alex, som undrer sig over morens re-

aktion, begynder derfor i smug at udforske kassens indhold med minder fra morens problemfyldte 

ungdomsår i 1980’ernes borgerkrigshærgede Beirut. Imens Alex lærer mere om sin families fortid, 

bliver vi taget med på en rejse, der væver sig ud og ind af nutid og fortid, hvor fortielser har plaget 

familien. Vi lærer om Maias første store kærlighed, brorens død, der under krigen blev dræbt af Mi-

litser, familiens sorg, farens selvmord og de hårde tider, hvor familien i flere dage var i beskyttel-

sesrum under bombardementer.  

Alexs mor, Maia opdager at Alex i smug har lyttet til båndende og har læst hendes notesbøger. 

Alex giver udtryk for et stort behov for at høre sandheden og bliver derfor lukket ind i morens 

svære ungdom. I en forsonende slutning, hvor Maia og Alex rejser til Beirut for at deltage i Lizzas 

begravelsesmesse, møder Alex hendes mors gamle venner. Maia får derfor mulighed for at kon-

frontere sin fortid, som hun ikke har åbnet op for, siden familien flygtede. Åbningen af æsken med 

Maias fortid viser sig at skabe uventede spejlinger og empati mellem generationerne. Et nyt fami-

liebånd, der ikke længere består af hemmeligheder og løgne.  
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Persongalleri   
 

Maia som ung i 1980’erne 

 

 

Alex 

 

 

Tetá 
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Opgaver til efter filmen 
 

Opgave samfundsfag:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denne opgave drejer sig om Libanons politiske system. Libanon er en demokratisk republik, som 

er meget påvirket af religiøse grupper. Det politiske system i Libanon er derfor baseret på en deling 

af magten mellem landets 18 forskellige religiøse grupper. Et system, der på mange områder op-

retholder et skævt forhold mellem de religiøse samfund, fordi det f.eks. kun er muligt for en kristen 

at blive præsident og for shiamuslimer kun at få en lavere stillede stilling i parlamentet. Shiamusli-

mer er også den fattigste befolkningsgruppe i landet. I dag er der stor utilfredshed blandt befolknin-

gen, der er mange demonstrationer mod styret og mange forlanger et nyt politisk system. 

I skal dele jer i grupper og dele de følgende opgaver mellem grupperne: 

- Hvad er en demokratisk republik? 

- Hvordan er det libanesiske parlament opbygget? 

- Beskriv hvad en præsident, talsperson og premierministeren har af ansvar i Libanon. 

- Hvordan gik valget i maj 2022 i Libanon?  

Til sidst skal klassen i fællesskab diskutere følgende:  

- Hvordan har fordeling af magt baseret på religion påvirket at borgerkrigen brud ud og hvor-

for?  

Kilder:  

Pov. International: https://pov.international/overlever-libanons-demokrati/ 

Videnskab: https://videnskab.dk/forskerzonen/kultur-samfund/hvorfor-er-det-saa-svaert-at-skabe-

politisk-forandring-i-libanon  

 

https://pov.international/overlever-libanons-demokrati/
https://videnskab.dk/forskerzonen/kultur-samfund/hvorfor-er-det-saa-svaert-at-skabe-politisk-forandring-i-libanon
https://videnskab.dk/forskerzonen/kultur-samfund/hvorfor-er-det-saa-svaert-at-skabe-politisk-forandring-i-libanon
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Opgave dansk:  
 

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 anmel-

delsen 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?  
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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  
 

Filmen ’Memory Box’ er fiktion. Men den er 

ikke fri fantasi. Handlingen bygger på en 

historisk begivenhed, der har fundet sted: 

Borgerkrigen i Libanon.  
 

Andre genrer er fx dokumentar, action og 

animation.  

 

 

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 Roskilde 

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 på klassen. 


