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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 ’Oleg og krigen’ kan sammen med undervisningsmaterialet starte en samtale om 

børns rettigheder og retten til velfærd og fred. Mål 1: Afskaf fattigdom, Mål 3: sundhed og 

trivsel og MÅL 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner. 
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Fælles Mål   

  
DANSK, efter 6. klassetrin, fortolkning  
  

Eleven kan udtrykke sig i 

skrift, tale, lyd og billede i 

formelle situationer.  

   Fremstilling  

1.  
Eleverne kan udarbejde anmel-

delser, instruktioner og fagtek-

ster.  

Eleven har viden om kom-

menterende og forklarende 

fremstillingsformer.  

2.  
Eleven kan udarbejde dramati-

ske, dokumentariske og inter-

aktive produkter.  

Eleven har viden om virke-

midler i drama og dokumen-

tar på film, i tv og på nettet.  

  

HISTORIE, efter 6. klassetrin, historiebrug 

 

Eleven kan 

perspektivere 

egne og an-

dres histori-

ske fortællin-

ger i tid og 

rum. 

   Historiske scenarier                  
Historiske fortæl-
linger 

 

1.  

 

Eleven kan opstille 

historiske scenarier 

for at få indsigt i 

samfundsforhold i 

fortiden 

 

Eleven har viden om 

elementer, der indgår 

i historiske scenarier. 

 

Eleven kan kon-

struere historiske 

fortællinger. 

 

Eleven har viden 

om struktur i histo-

riske fortællinger. 

2.  

 

Eleven kan be-

grunde valg af histo-

riske scenarier til at 

få indsigt i sam-

fundsforhold i forti-

den. 

 

Eleven har viden om 

kriterier for valg af hi-

storiske scenarier. 

 

Eleven kan forklare 

historiske fortællin-

gers sammenhæng 

med fortidsfortolk-

ninger og nutidsfor-

ståelser. 

 

Eleven har viden 

om enkle sammen-

hænge mellem for-

tidsfortolkninger og 

nutidsforståelser. 
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Oleg og krigen - Baggrund  

 
Filmen ’Oleg og krigen’ foregår i det østlige Ukraine som grænser op til Rusland. Ukraine er invol-

veret i en territorialkrig med Rusland om Krimhalvøen som Rusland besatte i 2014 og siden februar 

2022 om Donbass-regionen, som også er det østlige Ukraine. Ukraine har 44 millioner indbyggere.  

I forbindelse med Sovjetunionens opløsning opnåede Ukraine sin uafhængighed i december 1991 

efter en folkeafstemning, hvor 90,3 % stemte for uafhængigheden. Siden uafhængigheden har 

Ukraine søgt sin nationale identitet og internationale rolle i en balance mellem en vestlig oriente-

ring vendt mod EU og en østlig orientering mod Rusland.   

 

Efter murens fald  

Efter uafhængigheden fra Rusland erklærede Ukraine sig neutral i udenrigspolitiske anliggender. 

Krigen i Georgien i 2008, hvor Rusland forsøgte at annektere de to provinser Sydossetien og Ab-

khasien, skabte imidlertid frygt i Ukraine for at Rusland også ville foretage en militær indgriben i 

Ukraine. Efter flere års tilnærmelser til NATO og EU opsagde den daværende russisk orienterede 

præsident Viktor Janukovitj Ukraines samarbejdsaftale med EU og besluttede i stedet at styrke de 

økonomiske bånd til Rusland. Det udløste store demonstrationer og optøjer over hele Ukraine. De-

monstrationerne kulminerede i 2014 i Den Ukrainske Revolution, der førte til, at præsident Januko-

vitj og hans regering blev afsat. Disse begivenheder førte videre i foråret 2014 til at russiske trop-

per gik ind på halvøen Krim. Herefter gennemførte Rusland en folkeafstemning om, hvorvidt be-

folkningen ønskede at være en del af Rusland eller Ukraine. Resultatet var et stort flertal for Rus-

land, som derefter annekterede Krim, dvs. gjorde halvøen til en del af Rusland.  

 

 
Foto: Andrew J. Kurbiko 

Krig i hele Ukraine  

Efter Ruslands annektering af Krim iværksatte EU-landene og USA flere sanktioner rettet mod rus-

siske magtpersoner og økonomi. I 2014 erklærede separatistiske tropper, som er støttet af Rus-

land, dele af Donbass-regionen for uafhængig af Ukraine under navnet føderationen Novorossiya. 

Det førte til en konstant krigstilstand i Donbass mellem separatisterne og den ukrainske hær, og 

det er de stridigheder, der er baggrund for Olegs Krig. 
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I slutningen af 2021 og starten af 2022 koncentrerede Rusland stadig flere tropper langs Ukraines 

grænse. Den russiske præsident Vladimir Putin udsendte et dekret, der anerkendte uafhængighe-

den af de pro-russiske separatistområder, føderationen Novorossiya, og den 24. februar 2022 

satte han gang i den russiske invasion af det østlige Ukraine. Putin havde formentlig regnet med 

en hurtig krig, men Ukraine har med hjælp fra Vesten i form af penge og militært udstyr foreløbig 

formået at stoppe den russiske invasion, og Rusland har kun erobret landområder i det østlige 

Ukraine.  

 

Du kan læse mere om krigen i Ukraine på Faktalink: https://faktalink.dk/Ukraine 

 

  

https://faktalink.dk/Ukraine
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Før filmen 
 

Opgave om børns rettigheder 
 

Den film I skal se hedder ’Oleg og krigen’. Det er en dokumentarfilm, der handler om Oleg på 10 

år, der lever i den del af Ukraine, hvor der har været krig siden 2014. De kan I læse mere om i bag-

grundsartiklen herover. 

Den følgende opgave handler om den krig, der pågår nu, hvor Rusland har invaderet Ukraine, og 

den handler om børn rettigheder, som skal respekteres, også når der krig. For børn har rettighe-

der. De er nedskrevet i FNs Konvention om Barnets Rettigheder - Børnekonventionen. De fleste 

lande i verden har tiltrådt Børnekonventionen, og dermed har de forpligtet sig til at overholde den. 

Der er mange forskellige steder, hvor du kan læse om Børnekonventionen. Her er tre forslag. Læs 

mindst et af dem, inden I går i gang med opgaven: 

Hos Amnesty International: https://amnesty.dk/wp-content/uploads/media/2249/b__rnekonven-

tion_plakat.pdf 

Hos UNICEF: https://www.unicef.dk/boernekonventionen-og-boerns-rettigheder/ 

Hos Red Barnet: https://redbarnet.dk/skole/boerns-rettigheder/boernekonventionen/ 

 

Læs den følgende artikel fra BT 9. marts 2022 ’Voldsom video: Ukraine anklager russere for at 

bombe hospital for fødende’. Som det fremgår af overskriften, er der en video ved artiklen. Man ser 

ikke døde eller sårede mennesker i videoen, kun ødelæggelserne i bygningen. 

https://www.bt.dk/udland/voldsom-video-ukraine-anklager-russere-for-at-bombe-hospital-for-foe-

dende 

Læs også følgende artikel i Berlingske Tidende 31. marts 2022: ’Ukraine sender 45 busser til belej-

ret by for at få civile ud’. 

https://www.berlingske.dk/internationalt/ukraine-sender-45-busser-til-belejret-by-for-at-faa-civile-ud 

 

Rusland har ligesom alle lande, der er medlem af FN bortset fra USA, skrevet under på Børnekon-

ventionen. I skal nu diskutere følgende i klassen: 

➢ Hvilke dele af Børnekonventionen overtræder Rusland, når de bomber et børnehospital? 

➢ Hvilke dele af Børnekonventionen overtræder Rusland, når de belejrer en by? 

➢ Kan et land føre krig uden at overtræde Børnekonventionen? 

  

https://amnesty.dk/wp-content/uploads/media/2249/b__rnekonvention_plakat.pdf
https://amnesty.dk/wp-content/uploads/media/2249/b__rnekonvention_plakat.pdf
https://www.unicef.dk/boernekonventionen-og-boerns-rettigheder/
https://redbarnet.dk/skole/boerns-rettigheder/boernekonventionen/
https://www.bt.dk/udland/voldsom-video-ukraine-anklager-russere-for-at-bombe-hospital-for-foedende
https://www.bt.dk/udland/voldsom-video-ukraine-anklager-russere-for-at-bombe-hospital-for-foedende
https://www.berlingske.dk/internationalt/ukraine-sender-45-busser-til-belejret-by-for-at-faa-civile-ud
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Oleg og krigen - Handling  

Oleg lever på kanten af krigen i en lille Østukrainsk landsby sammen med sin bedstemor. Sammen 

passer de hans mors gravsted. I byen har en gruppe ukrainske soldater base, og de underviser 

børnene i skolen i at undgå miner og andet farligt materiel. Alligevel leger Oleg og hans yngre fæt-

ter Yarik med patroner, lokket af naboens ældre dreng Kostya. 

   

Krigen nærmer sig, og soldaterne rykker ind i byen. Nogle af landsbyens beboere flytter. Oleg og 

hans bedstemor bygger beskyttelsesrum i kælderen. Så bliver landsbyen beskudt for første gang.  

Alligevel fisker Oleg i floden, alt imens han kan høre, at kanonerne rykker nærmere.   

 

Olegs tante Alyona og Yarik skal flytte til et roligere sted i Ukraine. Som afsked bader drengene 

sammen i floden en sidste gang - og er vilde som drenge. Ved afrejsen græder alle: Både Oleg, 

bedstemor, Yarik og tante Alyona. En aften går Kostya og Oleg til floden, hvor skuddene nu kom-

mer faretruende tæt på. De taler om ikke at være bange – og om heller ikke længere at gå i kælde-

ren, men beskydningen tager til, og himlen oplyses af projektilerne.  

  

Oleg besøger fast det lille trækors på morens grav. Han maler det i en fin lyseblå farve og får sig 

en lille samtale med hende. Han kan aflæse bedstemorens ellers godt skjulte bekymring, og i sko-

len lærer børnene at gå i beskyttelsesrum, fordi en bombe nu er faldet tæt på.  

 

Yarik er kommet tilbage, han blev slået af de andre børn i sin nye skole, og vil hellere hjem til bed-

stemor og Oleg. De to fætre fisker, småslås og fjoller. Soldaterne har forladt landsbyen og dren-

gene roder i de forladte militærbygninger mellem gamle patronbælter og miner. Pludselig er der 

kraftig beskydning fra store kanoner. Drengene løber hjem og skynder sig i kælderen.  

 

Bedstemor er blevet syg og ligger en uge i sengen. Drengene er bekymrede. Oleg tænder op og 

passer ovnen, laver te og mad – han er alt for tidligt blevet stor og ansvarlig. Bedstemor får det 
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bedre og kampene i nærheden indstilles heldigvis.  

  

Drengene går igen på opdagelse sammen med Kostya medbringende en virkelig pistol. De skyder 

med den. Oleg bliver ramt på anklen af et strejfskud. Det bløder og de må til læge, men der er hel-

digvis kun tale om en skramme. På trods af oplevelsen fortsætter drengene den farlige leg. De sky-

der frøer i en brønd – men synes egentligt, at det er lidt væmmeligt. Bedstemor og Oleg må tage 

en alvorlig samtale om våben. Drengene og bedstemor frisker huset op med nyt tapet, det hjælper 

på humøret.  

 

  

Persongalleri 
 

 
Oleg 
 

 
Yarik 
 

 
Bedstemor 
 

 
Kostya 
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Efter Filmen 
 

 

 

Dansk: Filmanalyse  
  
I skal nu have en samtale i klassen om en række spørgsmål i relation til ’Oleg og krigen’. Formålet 

med samtalen er, at I danner jeres egen mening om filmen og kommer dybere ind i handlingen - at 

I laver en analyse af filmen og de medvirkende personer. 

I kan bruge følgende spørgsmål: 

➢ Hvem er med i filmen, og hvad handler den om? 

➢ Var der noget i filmen der undrede dig? 

➢ Hvorfor er Olegs og Yariks liv som det er? 

➢ Hvordan adskiller det sig fra dit? 

➢ Hvad synes I om filmen? Hvad er godt og hvad er ikke så godt? 

➢ Hvordan tror I Oleg og Yarik lever i dag, hvor krigen er blevet mere voldsom? 

 

Efter at have talt om spørgsmålene i klassen, kan I bruge aktantmodellen til at placere karakte-

rerne i filmen, og tale mere om deres rolle i filmen. Aktantmodellen er på illustrationen herunder. 

Tegn aktantmodellen på tavlen og skriv filmens karakterer ind i den. Brug persongalleriet på side 

11, men tag også flere af filmens karakterer med, fx kan soldaterne og de, der angriber dem også 

være karakterer. 
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Hvem er hovedpersonen eller hovedfiguren (subjektet i modellen)? Hvad vil han opnå (Objektet i 

figuren)? Hvem er hans venner/hjælpere? Hvem er hans fjender? Hvad er problemet? Hvorfor er 

det opstået? Bliver problemet løst? 
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Opgave om Ukraines historie 
 

 
Azov bataljonen marcherer i Kiev i 2019. Foto: Wikipedia. 

Formålet med denne opgave er at undersøge, hvordan historie kan fortolkes på mange måder, 

selvom det ikke er alle måder, der er lige rigtige. 

Ukraine har været et selvstændigt land siden 1991. Før den tid var landet en del af Sovjetunionen 

sammen med Rusland og en række andre lande, der fik deres selvstændighed i årene efter Sovjet-

unionens opløsning. Men Ukraines historie går meget længere tilbage end til 1991 – faktisk mere 

end 1.000 år. 

Alligevel sagde Ruslands præsident Vladimir Putin, da han skulle retfærdiggøre Ruslands invasion 

af Ukraine: ’Det moderne Ukraine er helt og holdent blevet skabt af Rusland, mere præcist af det 

bolsjevikiske, kommunistiske Rusland.’ Og som yderligere forklaring på invasionen, sagde han, at 

Rusland ville demilitarisere og afnazificere Ukraine. 

Du skal nu skrive et essay om, hvordan Putin (mis)bruger historien. Som baggrund kan du læse 

følgende artikler om den nuværende krig, om Ukraines historie og om Azov bataljonen. Du er også 

velkommen til selv at researche yderligere. 

Du kan læse mere om: 

Krigen i Ukraine og Ukraines historie på Faktalink: https://faktalink.dk/Ukraine 

Ukraines historie i Den Store Danske: https://denstoredanske.lex.dk/Ukraines_historie 

Azov bataljonen på dansk: https://da.wikipedia.org/wiki/Azov-bataljonen 

Og mere uddybende på engelsk (Her kan du også se et billede af bataljonens kontroversielle logo): 

https://en.wikipedia.org/wiki/Azov_Regiment#Azov_movement 

Det er vigtigt, at du i dit essay gør dig nogle overvejelser om Ukraines rolle under 2. verdenskrig. 

Om tiden under Sovjetunionen og om konflikterne med Rusland efter Ukraines selvstændighed – 

herunder om krigen i Donbass, der var varet siden Rusland annekterede Krim i 2014, og om Azov 

bataljonen, der kæmper mod de russiske separatister i Donbass.  

Det er blandt andet de hændelser Putin bruger til sin historietolkning og retfærdiggørelse af krigen.  

https://faktalink.dk/Ukraine
https://denstoredanske.lex.dk/Ukraines_historie
https://da.wikipedia.org/wiki/Azov-bataljonen
https://en.wikipedia.org/wiki/Azov_Regiment#Azov_movement

