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Titel: Drabet i dialog med historie 

Tema: Filmcitater til brug for historieundervisningen  
Fag: Historie  
Målgruppe: 9. kl.  

Kort omtale: Filmcitater og henvisninger til andre relevante tekstkilder kan anvendes eksemplarisk for 
elevers arbejde med kilder fx i forhold til afgangsprøven i faget. 

Ideer til undervisningen 
”Drabet” af Per Fly (2005): Historieklip 
 
Referat til eleven: 
 
Carsten er en højt respekteret gymnasielærer og tilsyneladende lykkeligt gift med Nina. Han  
har dog en hemmelig affære med sin tidligere elev Pil, som er en engageret politisk aktivist på 
venstrefløjen. Da hun en dag ender bag tremmer efter at have deltaget i en aktion, der koster en 
politimand livet, siger Carsten farvel til sit gamle liv for at give sin fulde støtte til Pil. 
 
Kilde: http://www.scope.dk/film.php?id=3981&fil=2  
 
Brug af filmklippene: 
 
I klippene følger vi en gymnasielærer med en baggrund på den yderste venstrefløj, som har indledt et 
forhold til en yngre kvinde, der har udført en politisk aktion, der resulterede i en politibetjents død. Han 
stiller spørgsmålstegn ved, om de grupper vi i vesten betegner som terrorgrupper reelt er 
frihedsbevægelser, og om Danmark er det demokrati, vi forestiller os.  
 
Han mener, at vi støtter undertrykkelsen af folk fra den 3. Verden. Den kamp unge aktivister 
fører i Danmark, er den samme kamp, som frihedskæmpere fører andre og mere farlige steder. 
 
Det vil sige, at klippene kan bruges til at illustrere temaet ”Terror eller frihedskamp”, hvor de f.eks. kan 
sammenstilles med kilder om modstandsbevægelsen i Danmark under 2. Verdenskrig, ANC’s kamp mod det 
sydafrikanske apartheidsystem, kampen mellem amerikanske soldater og Vietcong under Vietnamkrigen, 
Krigen mod terror i dag – herunder den 11. september 2001, Irakkrigen eller konflikten i Afghanistan. 

 
Supplerende materialer 
Filmcentralen her lavet et omfattende undervisningsmateriale med flere muligheder for faglige tilgange: 
http://filmcentralen.dk/gymnasiet/undervisning/drabet#0  
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