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Fodboldskolen er en dansk kort-
film fra Bosnien efter borger-
krigen. Jasmin, som er muslim, 
elsker fodbold men hader ser-
bere. Det gør hans far i hvert fald, 
for de brændte hans far inde un-
der borgerkrigen. Dejana, som er 
serber, er også vild med fodbold, 
men hendes mor synes ikke hun 

skal spille med muslimer, der har 
dræbt hendes søster. Nu skal der 
være en uges fodboldskole og 
både Dejana og Jasmin vil med. 
Problemet er bare, at skolen er for 
både muslimer, kroater og serbe-
re. Men på fodboldskolen opdager 
de, at ”de andre” måske ikke er så 
slemme, som forældrene har sagt. 

Man kan måske ligefrem forelske 
sig lidt i én fra ”det andet hold”. 

Filmen er fiktion, men fodbold-
skolerne i Bosnien er heldigvis 
virkelighed. Handlingen bygger 
på grundig research, så personer, 
dialog og hændelser ligger tæt op 
ad virkeligheden. 



Velkommen 
til Salaam Film 
& Dialog

Salaam film & Dialog arbejder 
for globalt udsyn og indsigt i 
kulturmødet. og tilbyder leven-
de og inspirerende under vis-
ningspakker og - arrange men t er 
om temaer, indenfor disse fel-
ter, til skoler på alle klassetrin. 

Salaams foretrukne redskab er 
fi lm kombineret med debat. Film 
er en magisk nøgle til kultur-
forståelse, og kan som intet andet 
medie skabe identifi kation med 
andre mennesker og indsigt i de-
res vilkår. Derfor er stærke fi lmop-
levelser et godt udgangspunkt for 
refl eksion og samtale, og det er 
netop gennem den positive dialog 
at vi får mulighed for at udveksle 

meninger og refl ektere over vores 
holdninger.

Salaams tilbud til skoler
Salaam er fi lm og dialog med fo-
kus på kulturmødets herligheder, 
besværligheder og udfordringer. 
Med Salaam Filmfestival besøger 
Salaam lokale biografer i hele lan-
det. Med Salaam Skole kommer 
Salaam helt ud på landets sko-
ler med fi lm og oplægsholdere. 
Hold øje med Salaams tilbud på 
www.salaam.dk.

Salaam film & Dialog – en 
platform for åben samtale
Salaam Film & Dialog har fungeret 
som fl erkulturel fi lmfestival i bio-

graferne siden 2004 og har været 
ude på skolerne, i klasselokaler og 
aulaer siden 2006. 

Salaam er bl.a. støttet af Under-
visningsministeriet (Tips- og lotto-
midlerne), Det Danske Filminstitut 
(Kulturministeriet), Danida (Uden-
rigsministeriet), Center for Kultur 
og Udvikling (CKU), integrations-
ministeriet samt regioner, kommu-
ner og mange andre.

“Salaam” er en del af den 
daglige arabiske hilsen, der 
betyder fred være med jer.

KÆRE LÆRER I foLKESKoLENS 2.-5. KLASSE
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fILMENS bAGGRUND  
FØR I SER fILMEN
Handlingen i filmen Fodboldsko-
len er psykologisk universel og 
let at identificere sig med for dan-
ske børn. Men den udspiller sig i 

en meget kompleks virkelighed 
- Bosnien-Hercegovina 10 år ef-
ter borgerkrigen. Derfor kan bør-
nenes udbytte af filmen forøges 
væsentligt, hvis de sætter sig ind 
i nogle begreber og historiske for-
hold, før de ser filmen. Man kan 
f.eks. bygge på oplysningerne i 
det nedenstående lærer-ark ”Kort 
om borgerkrigen i Bosnien-Her-
cegovina” og understøtte gen-
nemgangen ved at uddele de to 
elev-ark med dels ”De fremmede 

begreber” om borgerkrig, landmi-
ner og fodboldskoler og dels et 
puslespil, der skal være med til at 
definere Bosnien-Hercegovina for 
eleverne. 

fILMENS TEMAER  
EFTER I HAR SET fILMEN
Filmen lægger desuden op til en 
række temaer, som i kan tage op i 
klassen efterfølgende:

Fodboldskolen kan med sine mange historiske og mellemmenneskelige referencer ses i lige grad af børn, 
unge og voksne – de voksne og unge med mulighed for at trænge noget dybere ind i det historiske stof end 
børnene. Dette materiale er et undervisnings- og diskussionsoplæg til filmen, der med adskillige opgaver læg-
ger op til forskellige øvelser. Det henvender sig samlet til folkeskolens 2.-5. klasse, og kan med fordel bruges 
til tværfagligt arbejde. Materialet består bl.a. af opgaveark til eleverne i deres arbejde med filmen før og efter 
visningen, ligesom det kan bruges af læreren som forberedelse til undervisningsforløbet.

Dette materiale er skrevet af filmens instruktør. 
Materialet er organiseret i to dele: 

Om undervisning 
med filmen

TIL LÆREREN
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SKAf fILMEN: 
Se under omtalen af filmen  
på www.salaam.dk



Tema: Handlingen
Der er så meget i den ydre ver-
den, der influerer på personerne 
og dermed filmens handling, at 
det nok er værd at repetere fælles 
i klassen – bl.a. med støtte fra et 
elev-ark med ”De vigtigste perso-
ner i filmen Fodboldskolen”

Medie-Tema: Hvad er en 
Dramadokumentar?
Børn udsættes for en mængde TV, 
hvor de kan spørge sig selv ”Er det 
sandt det jeg ser her?” Det er vig-
tigt at bidrage til deres bevidsthed 
om forskellige genrer inden for film 
og TV, og hvordan man skal op-
fatte deres ”sandhedsværdi”. 

Tema: flygtningebørn
Børn hører jævnligt om ”flygtninge-
børn”. Men hvem er det egentlig, 
og hvorfor er de flygtet? Temaet 
peger på en dokumentarfilm, som 
vil kunne supplere Fodboldskolen 
på dette punkt.

Tema: Ind i figurerne – Hvad vi 
siger og hvad vi mener inderst 
inde 
Ved hjælp af forskellige drama-
øvelser, er det muligt at trænge 
længere ind i de fiktive figures tan-
ker og handlemåde.  

Tema: Konflikt, fjendskab  
og forsoning 
Børnene kender glimrende til kon-
flikter og har erfaringer i deres løs-
ning. Temaet peger gennem krea-
tive opgaver på konfliktløsning i 
den nære verden. og parallellerne 
til den ”store verden”. 

Tema: Hvad lærer vi af vores 
forældre? 
Hvor får vi vores holdninger fra? 
Hvilken rolle spiller vores forældre? 
og er den altid positiv? Spørgsmål 
rejst i dette tema.

... fortsat 06
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Filmen følger to 12-årige børn, fra samme boligom-
råde i byen Jajce i Bosnien: Drengen Jasmin kom-
mer fra en muslimsk familie og pigen Dejanas familie 
er Serbere. Begge familier har måttet flygte og har 
mistet familiemedlemmer, så nu her 10 år efter bor-
gerkrigen bærer de nag og har mistillid til hinanden. 
Børnene var ganske små under krigen, og deres ind-
stilling til ”de andre” skyldes først og fremmest påvirk-
ning fra forældrene. Så selv om børnene ved hvem 
hinanden er, så leger de ikke sammen og har masser 
af fordomme imod hinanden. 

bolden
Kort efter at Dejana og hendes familie er flyttet ind 
i boligområdet, kommer hun til at smadre en rude i 
Jasmins families lejlighed. Jasmins far hader serbere 
og giver bolden til Jasmin i stedet for at aflevere den 
tilbage til Dejana. Jasmin bliver glad for bolden, men 
han er også lidt trist over, at Dejana er serber, for han 
syntes egentligt at hun er lidt interessant. 
Jasmin spiller med sin nye bold på den lokale ce-
mentboldbane sammen med sine venner. Dejana 
kommer derhen, og forsøger at erobre sin bold til-
bage. Men hun skal passe sin lillesøster og har hende 
med. Derfor lykkes det hende ikke at snuppe bolden, 
og den ryger ud i et minefelt, der ligger lige ved si-
den af. Drengene rager bolden ud med en pind, og 
Dejana opgiver at få sin bold i denne omgang. Hun 
spidser dog ører, da hun hører dem snakke om en 
fodboldskole, som den lokale fodboldklub snart skal 
afholde.

forældrene
Både Jasmin og Dejana er vilde med og dygtige til 
fodbold, og de vil begge med på fodboldskolen. 
Først siger Jasmins far ja, men så opdager han, at 
der også skal serbere og kroater med. og så synes 
hverken Jasmin eller hans far at han skal med, for de 
hader de andre - navnlig serberne. Dejana får overtalt 
sin far til, at hun må deltage, selvom hendes mor pro-
testerer. Men da det afsløres, at hun har smadret en 
dyr rude, så skal hun samtidig passe lillesøster. Det 
dilemma løser Dejana ved også at tage sin 10-årige 
lillebror med på fodboldskole, så han kan passe lille-
søster.

fodboldskolen
Nu da alle børn er taget på fodboldskolen, keder Jas-
min sig hjemme på cementbanen. Han vil se hvad de 
andre laver, så han stikker sin far en løgn og cykler over 
til det store stadion, hvor fodboldskolen afholdes. Dér 
sidder han så og ser på at de andre børn morer sig 
- for det gør de, selvom de er fordelt sådan at mus-
limer, serbere og kroater spiller på samme hold. De 
lærer en masse fodboldteknik og samarbejde, og så 
skal holdene spille en turnering imod hinanden. Jas-
min mener jo ligesom sin far at man ikke kan lege og 
spille sammen med serbere og kroater, så han sidder 
og surmuler og kigger på, indtil han dog efterhånden 
bliver lokket med i løjerne. og da hans ven forstuver 
foden og ikke kan spille med i morgendagens vigtige 
fodboldkamp, så går Jasmin modstræbende med - 
endda på det hold, hvor Dejana også er.  

Handlingsreferat 07
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om eftermiddagen mødes børnene igen på den lo-
kale cementbane. Dejana vil stadig have sin bold til-
bage, men under skærmydslerne triller bolden ud i 
minefeltet og uden at de opdager det, går Dejanas lil-
lesøster derud og samler den op. Alle de store stivner 
i rædsel. Mens Dejana får lillesøster til at stå helt stille 
og synge sange, løber Jasmin efter hjælp. Han får sin 
far til at ringe efter et minerydningshold, men de kan 
først komme om flere timer. Så ved fælles hjælp får 
Jasmins far og de forsamlede børn lillesøsteren ud af 
minefeltet. Alle er lettede og glade, men så opdager 
Jasmins far den nye trøje, som Jasmin har fået på 
fodboldskolen. Det fortæller ham at Jasmin har løjet 
over for ham - og at han alligevel har været henne på 
fodboldskolen!

Kampen
Næste morgen prøver Jasmin at snige sig ud for at 
tage på fodboldskolen igen til den store kamp, men 
far opdager det og giver han stuearrest. Dejana må 
heller ikke tage på fodboldskole, siger hendes far. De 
skal først over og sige tak, fordi Jasmins far reddede 
hendes lillesøster. Selv om de to vigtige spillere ikke 
dukker op, starter kampen, og det går deres hold 
dårligt. 
Jasmins far bliver rasende, da han opdager, at Jas-
min alligevel er stukket af og over på fodboldskolen. 
Han går derover for at hente sin søn. Derfor er han 
ikke hjemme, da Dejana og far kommer for at tale 
med ham. Nu må de også gå over på stadion.
På stadion stopper Jasmins far kampen ved vredt at 
hale sin søn ud fra banen. Der opstår en diskussion 

mellem faren og træneren. Da Dejana og hendes far 
ankommer, afbryder de diskussionen ved at takke 
Jasmins far for at redde lillesøsteren - og nu kan Jas-
mins far ikke længere opretholde sin hårdnakkede 
modstand imod at de to børn spiller sammen. Hadet 
blegner i lyset af det lille barn, de har været fælles om 
at redde. 
Dejana og Jasmin griber chancen og kaster sig ind i 
fodboldkampen til deres fælles hold vinder. og på si-
delinjen står begges fædre og har svært ved at skjule 
deres glæde. 

Hjemme på cementbanen kommer Dejana igen for at 
få sin bold. Jasmin siger som sædvanlig, at hun ikke 
må få den, men afleverer den alligevel. Dejana gør 
mine til at gå med bolden, men så sætter hun den 
alligevel i spil igen. Børnene fra de forskellige etniske 
grupper er trods alt kommet i gang med at spille fod-
bold sammen...

... fortsat 08
TIL LÆREREN



Jasmin: 
Knapt 13-årig dreng. Muslim. Vild med fodbold. 
Hader Serbere - som sin far.
Jasmins far: 
Ca. 40 år. ikke-praktiserende muslim. Fokus: Hader 
serbere.
Jasmins mor: 
Knap 40. ikke-praktiserende muslim. Fokus: Prakti-
ske spørgsmål.
Emina: 
Jasmins storesøster. Ca. 18 år. Muslim. Synes bare 
far er for meget ....
Jasmina: 
Jasmins lillesøster Ca. 10 år. Muslim. også interes-
seret i fodbold.
Dejana: 
12-årig pige. Serber. Vild med fodbold. Bryder sig 
ikke om muslimer og kroater, men er ikke så fanatisk 
som Jasmin.
Dejanas far: 
Sidst i 30’erne. Serber. Forholdsvis tolerant. 
Dejanas mor: 
Sidst i 30’erne. Serber. Hader muslimerne.

Dragisa: 
Dragisas lillebror. Ca. 10 år. Serber. Kun lidt interes-
seret i fodbold.
Marina: 
Dragisas lillesøster ca. 3 år. Serber. Alles kæledæg-
ge.
Juro: 
Ca. 13 år. Kroat. Jasmins bedste ven. Etnisk tole-
rant.
Ante: 
Ca. 12 år. Kroat. Jasmins ven. Vild med fodbold.
Denis: 
Ca. 13 år. Kroat. Jasmins ven. Vild med fodbold.
Jozo: 
Træner, Jajce. Kroat. ønsker etniske integration.
Aïche: 
Muslimsk pige. Bliver D’s veninde på fodboldskolen. 
Synes Jasmin er lidt lækker.
boris: 
Fordomsfuld dreng. Generer i starten andre, bl.a. 
Jasmin.

... fortsat 09
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PERSoNERNE I fILMEN 

Se i øvrigt på side 19 elev-arket med fotos af ”De 
vigtigste personer i filmen Fodboldskolen”.

fAKTA
Fodboldskolerne i Bosnien er et dansk projekt, opfundet og realiseret af Anders Levinsen, der som 
FN-medarbejder oplevede borgerkrigens rædsler på nærmeste hold. Ideen er at skabe fred og for-
soning mellem de stridende parter ved at spille fodbold. En fodboldskole er en uge, hvor børn lærer 
en masse fodboldteknik og samarbejde. Kravet fra dansk side er, at der skal børn med fra alle tre et-
niske grupper: Bosniakker, Serbere og Kroater. Og de skal spille sammen. Samtidig bliver de voksne 
trænere fra de tre befolkningsgrupper nødt til at arrangere og uddanne sig sammen. Mennesker, der 
før har stået med våben over for hinanden, lærer at samarbejde til fordel for deres egne børn. Samti-
dig genopbygges der en fodbold-struktur af klubber og turneringer i Bosnien.
Projekterne støttes fra dansk side med ekspertise, økonomi og sponsorater. Gaver i form af fod-
bolde og træningsdragter er en stærk indledende motivation i et land, hvor det meste mangler. Den 
danske organisation bag er Cross Cultures Project Association (CCPA), med Anders Levinsen som 
direktør. Læs mere på http://www.ccpa.dk/



Filmens baggrund  
- før I ser filmen

Her er forslag til aktiviteter, der kan give eleverne en baggrund for bedre at forstå filmen:

·  Kopier og uddel arkene med faktabokse (Borgerkrig, Landmine, Fodboldskole) 

·  Læs evt. arket højt i klassen og tal om indholdet

·  Hvis i vil prøve at få et lille indtryk af, hvor svært det er at rydde landminer, så ligger der på de fleste PC’er 
et spil ved navn ”Minestryger”
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DE fREMMEDE bEGREbER

Bosniske børn på fodboldskole får undervisning i landminer



... fortsat

·  Kopier og uddel arket med lande der engang var med i Jugoslavien
  
·  Eleverne klipper ud og sætter ind på næste side og samler på den måde puslespillet (løsningen findes som 

et tredje ark – specielt til læreren) 

·  Ved eleverne noget om landene? rejser / familie? Tal om hovedsteder 

·  Find Bosnien-Hercegovina blandt landene 

·  Se på et Europakort: Hvor ligger Danmark og Bosnien-Hercegovina i forhold til hinanden? 

·  Som lærer kan du fortælle kort om borgerkrigen i Bosnien-Hercegovina og hvordan den kunne mærkes 
i Danmark. og hvordan man stadig hører om eftervirkningerne. Se lærer-arket; ”Kort om borgerkrigen i 
Bosnien-Hercegovina ” på næste side

·  Slå de tre hovedgrupper, der lever i Bosnien-Hercegovina, fast: Bosniakker/muslimer (49%), Serbere (31%), 
Kroater (17%)
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HVAD ER boSNIEN-HERcEGoVINA?



Kort om borger-
krigen i Bosnien-
Hercegovina 

Fra 1991 begyndte dét Jugosla-
vien at falde fra hinanden, som Tito 
havde samlet efter 2. Verdenskrig. 
Det skete i en række konflikter og 
krige, og én af de voldsomste blev 
borgerkrigen i Bosnien-Hercegovi-
na, der rasede 1992-1995. Det var 
en grusom krig, hvor de tre største 
befolkningsgrupper - muslimer, 
ser bere og kroater kæmpede om 
landområder i skiftende alliancer 
mod hinanden. Folk taler det sam-
me sprog og er svære at skelne på 
udseendet. Mange var også blevet 
gift på tværs af etniske skel i den 
Jugoslaviske periode. 
Det, der adskiller de tre grupper 
kulturelt er, at de bekender sig til 
hver deres religiøse retning: Ser-
berne er serbisk-ortodokse kristne 
og bruger kyrilliske bogstaver, kro-
aterne er romersk-katolske kristne 
og skriver med latinske bogstaver 
lige som den sidste gruppe, der 

kaldes bosniakker og som be-
kender sig til islam. Borgerkrigen 
i Bosnien blev bl.a. så bitter, fordi 
befolkningsgrupperne i den del af 
Jugoslavien var så blandet. Mens 
serbere og kroater fik deres ”hjem-
land” i andre dele af det krakelere-
de Jugoslavien, så havde bosniak-
kerne kun Bosnien at holde sig til. 
Den begivenhed, der blev bemær-
ket mest i udlandet under borger-
krigen var den langvarige belejring 
af Sarajevo (Bosniens nuværende 
hovedstad). Men krigen blev ført 
med stor grusomhed og vekslende 
held mange steder. Store områder 
blev ”etnisk udrensede” og mange 
mennesker måtte flygte under trus-
lerne om at blive dræbt, voldtaget 
eller sat i lejre. Man mener at over 
100.000 blev dræbt i den bosniske 
borgerkrig og 60% af befolkningen 
var fordrevet fra deres hjem ved kri-
gens slutning. 

Byen Jajce der ligger ca. 150 km 
nordvest for Sarajevo, og hvor fil-
mens handling udspiller sig, blev 
erobret flere gange af forskellige 
parter i krigen, og hver gang måtte 
folk flygte. Her mere end 10 år efter 
borgerkrigen, står der stadigvæk 
mange huse, der er beskadiget af 
skudhuller og granatangreb. 
Af de bosniske flygtningene endte 
over 20.000 i Danmark og de fle-
ste af dem og deres efterkommere 
er her endnu mere end 10 år efter. 
Mange har ikke noget at tage hjem 
til, bl.a. fordi de kommer fra områ-
der, hvor de er etnisk udrensede fra 
og ikke er velset mere. Selv om no-
gen har resterne af et hus stående, 
kan det være et helvede at få det 
tilbage og at skulle bo i det. 
Borgerkrigen i Bosnien sluttede 
ved international indgriben i 1995. 
i Daytonaftalen blev det nye kort 
tegnet og en international hær-
styrke blev sat ind for at opretholde 
freden. i virkeligheden er Bosnien-
Hercegovina (som landet rettelig 
hedder) i dag delt i to enheder: ”Fø-
deration af Bosnien og Hercegovi-
na”, der er domineret af bosniakker 
og kroater og så ”republika Srp-
ska”, der er domineret af serbere.
i dag hører vi stadig af og til om 
dønningerne fra krigene i det tid-
ligere Jugoslavien. Det kan være i 
forbindelse med FN’s Krigsforbry-
derdomstol i Haag eller da opløs-
ningen af det tidligere Jugoslavien 
tog endnu et skridt med Montene-
gros løsrivelse fra forbundet med 
Serbien.
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ELEVARK 1: DE fREMMEDE bEGREbER

Ord der er gode at kende, 
når man ser filmen ”Fodboldskolen”
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FODBOLDSKOLE

– er en uge, hvor fodboldklubber

træner de børn, der har lyst. De

lærer en masse fodboldteknik og

samarbejde.
I Bosnien-Hercegovina laver

klubberne fodboldskoler med hjælp

fra Danmark. Og der er ét særligt

krav: Der skal børn med fra alle tre

grupper: Bosniakker, Serbere og

Kroater. Og de skal spille sammen.

Hver sommer er der også

fodboldskoler i Danmark.

Du kan finde dem her:

http://www.dbu.dk/page.aspx?id=2100

LANDMINE
– er en slags bombe, som er

gemt i jorden, så man ikke kan

se den. Nogen slags

eksploderer når en bil kører

over den. Nogen slags

eksploderer når et menneske

kommer til at træde på den.

De dræber mennesker eller

sprænger et ben af.

Et område med mange miner

kaldes et MINEFELT. Når man

finder sådan et område, sætter

man skilte og plastikbånd

rundt om feltet, så ingen går

der ind. Folk der fjerner miner

fra minefelter hedder

MINØRER.Der er stadig 3 millioner miner

og mange minefelter i Bosnien,

så børnene i skolen bliver

undervist i at passe på og ikke

at gå ind i et minefelt.



Puslespil 14
ELEVARK 2A: HVAD ER boSNIEN-HERcEGoVINA?

Der var engang et land, som hed Jugoslavien. Men det gik i opløsning og blev delt i mange forskellige lande. 
Her kan du se dem. Klip dem ud og prøv at lægge dem ind på det næste ark, hvor de skal ligge.

Kender du nogen af landene? Kender du hovedstæderne?

PUSLESPIL
Der var engang et land, som hed Jugoslavien. Men det gik i 
opløsning og blev delt i mange forskellige lande. Her kan du se 
dem.
Klip dem ud og prøv at lægge dem ind på det næste ark, hvor de 
skal ligge.   

Kender du nogen af landene? Kender du hovedstæderne? 



Puslespil 15
ELEVARK 2b: HVAD ER boSNIEN-HERcEGoVINA?

Sæt landene ind i det hvide område her:
Sæt landene ind i det hvide område her:



. 
TIL LÆREREN

Lærerens kort:
Puslespil 
LÆRERENS KoRT:
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Filmens temaer  
- efter I har set filmen

Undervisningsmaterialet er opdelt i en række temaer: Handlingen, Hvad vi siger og hvad vi mener inderst 
inde? Konflikt, Fjendskab og Forsoning, Hvad lærer vi af vores forældre? Hvad er en Dramadokumentar?

17

TEMA: HANDLINGEN 

oPGAVE +

Samtaler i klassen/grupper:
·  Hvor foregår filmen? 
·  Hvem er de to stemmer vi hører? 
·  Hvem er hovedpersoner? Hvor gamle er de? 
·  Hvilke andre personer er med i filmen? 
·  Hvilken gruppe tilhører de forskellige personer - tror I? 
·  Hvilke steder foregår filmen? 
·  Hvordan er musikken i filmen? 
·  Hvad kunne der videre ske efter filmen? (Fortæl eller spil små improvisationer, hvor elever  

spiller udvalgte roller). 
·  Hvad handler filmen om? (Find på andre titler til filmen!) 
·  På engelsk kaldes filmen ”Heading for peace”. Hvorfor mon?

Til støtte for diskussionen om 
personerne, så er der på side 
19 et elev-ark med fotos af 
de vigtigste personer i filmen.

TIL LÆREREN
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oPGAVE +

Skriv / fortæl / leg interviewer
·  Skriv/fortæl filmens handling som et eventyr med bolden som fortæller. 
·  Udvælg en række dramatiske punkter i handlingen og lav et dramatiseret ”indslag” til en lokal 

TV-kanal (f.eks. blandt mange andre muligheder): 
·  En TV-reporter interviewer nogle børn, om hvordan det er at være med på fodboldskolen. 
·  En sportskommentator kommenterer afslutningskampen på stadion - inkl. afbrydelsen at 

Jasmins far kommer ind på banen. 
·  En TV-reporter interviewer nogle børn, der har overværet knusningen af ruden. Hvad skete der? 

Hvem sagde hvad? Hvis ansvar var det? Hvilke følger får det? 
·  En nyhedsjournalist interviewer de involverede om dramaet, hvor lillesøster blev reddet ud af 

minefeltet. 
·  Skriv en anmeldelse til nogen på din egen alder. Kan du anbefale filmen eller ej? Hvorfor? 
·  Vælg én af hovedpersonerne og skriv dagbog for den aften, hvor lillesøster lige er blevet reddet 

ud af minefeltet, men inden den store kamp. Skriv dagbog for Jasmins far den aften, hvor filmen 
slutter. Skriv dagbog for vennen Juro for den dag, hvor Jasmin har skubbet ham i vandet. 

TIL LÆREREN



De vigtigste  
personer i filmen

19
ELEVARK 3

Jasmin og falimile

Dejana og familie Juro – Jasmins bedste ven Jozo – Træner



Medie-Tema: 
Hvad er en 
Dramadokumentar?
begrebet
ordet ”dramadokumentar” er 
sammensat af ”drama” (=skuespil) 
og ”dokumentar” (= saglig film der 
viser virkeligheden uden skuespil-
lere) så egentlig er begrebet jo en 
modsigelse - noget vrøvl. 
Dramadokumentar betyder et fik-
tivt drama, som er inspireret fra 
virkelighedens begivenheder. Den 
bygger på en fiktiv, men alligevel 
realistisk ”casestory” sammen-
stykket af en række rigtige case-
stories. Vi ser ikke hvad der faktisk 
er sket, men hvad der typisk kun-
ne være sket. Den er ikke ”sand”, 
den er ”sandsynlig”. 

fodboldskolen
Holdet bag filmen ”Fodboldsko-
len” har valgt at bruge denne 
genre, for at komme så tæt på 
psykologien i historien som muligt. 
Det ville være svært eller umuligt 
at komme så tæt på den psyko-
logiske side af virkeligheden, hvis 
det havde været en dokumentar-
film. replikkerne kan udtrykke dét 
folk faktisk siger i hverdagen, men 

som man ikke ville sige, hvis der 
var et kamera tændt. 
Specielt med temaet i Fodbold-
skolen om konflikt, fordomme og 
forsoning ville det være alt for om-
kostningsfuldt for de medvirkende 
i en dokumentarfilm at udtrykke, 
hvad de virkelig føler og tænker. 

De medvirkende
ingen medvirkende i ”Fodboldsko-
len” er professionelle skuespillere. 
De spiller alle sammen roller, der 
ligger meget tæt op ad virkelighe-
den mht. relationer, jobs osv. De to 
familier er virkeligt i familie. og de 

har endda deres virkelige navne. 
Så når forfatteren skriver handling 
og replikker til dem i et manuskript, 
og vi laver en dramadokumentar, 
så beskytter det også spillerne i 
den virkelighed, som de skal leve 
videre i bagefter. Som der står i 
teksterne efter filmen: ”De medvir-
kende udtrykker ikke deres egne 
synspunkter i filmen”.   
”Dramadokumentar” forkortes 
også ”Dramadok”, mens ”Doku-
drama” eller ”Faktion” betyder 
noget lidt andet - se mere under 
”Nyttig litteratur og links ”.

20
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oPGAVE +

Samtale i klassen: 
·  I teksterne efter filmen står der: ”De medvirkende udtrykker ikke deres egne synspunkter 

i filmen”. Hvorfor mon der står det? (Hvis eleverne ikke kan finde et svar, kan man tage 
spørgsmålet op igen til sidst.) 

·  Tal med eleverne om de to ord, som ordet ”dramadokumentar” er sammensat af, og hvad det 
betyder. 

·  Hvorfor har filmholdet ikke bare lavet filmen som en dokumentar fra en fodboldskole? 
·  Find eksempler på TV-udsendelser og film, hvor drama og dokumentar blandes.

optagelser hjemme hos Jasmin



Tema: 
Flygtningebørn
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Filmens officielle hjemmeside: 
http://www.sfinx-film.dk/site/index.php?option=com_content&task=view&id=133&itemid=426
og hos DFi: http://www.dfi.dk/FaktaomFilm/DFi-Kataloget/DKFilm.aspx?id=12460
Her kan man se en forsmag: http://www.filmstriben.dk/skole/filmdetails.aspx?id=2079766500

For at give eleverne et indtryk af, hvad krig kan påføre 
børn på deres egen alder, så kan man vise dem en 
dokumentarfilm, som følger nogle børn, der er flygtet 
fra krigen i Bosnien og som befinder sig i en flygtnin-
gelejer i Kroatien.

i filmen Som fugle i et bur (fra 1994), møder vi ivana 
og Daliborm, der har oplevet krigens rædsler. Filmen 
fortæller på den måde om de begivenheder, der er 

baggrunden for Fodboldskolen. og den beskriver no-
gen af de konsekvenser, som krigen havde for børn.

Der er lavet et omfattende undervisningmateriale til 
filmen, som kan downloades her:
http://www.dennis-rk.dk/graphics/Pix-Skoletjene-
ste/Filmpakke/materialer_som_pdf/Som_fugle_i_bur.
pdf

SKAf fILMEN: 
Se under omtalen af filmen  
på www.salaam.dk



Tema: Ind i figurerne  
- Hvad vi siger og hvad  
vi mener inderst inde?
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oPGAVE +

Dramaøvelse *)
I filmen forekommer det flere gange, at personer (ikke mindst Jasmin) siger ét men mener noget 
andet. Eller som gør ét men ubevidst ønsker at gøre noget andet. For at uddybe dét, kunne 
klassen prøve at bruge øvelsen ”Den Varme Stol”.
Blandt spørgsmålene til Jasmin kunne f.eks. være: 
·  ”Vil du, Jasmin, gerne med på fodboldskolen?” 
·  ”Er du, Jasmin, stolt af din nye bold?” 
·  ”Hvorfor, Jasmin, lyver du for din far, når du cykler hen til fodboldskolen?”
·  ”Hvorfor, Jasmin, skubber du din bedste ven i vandet?”
Blandt spørgsmålene til Dejana kunne f.eks. være: 
·  ”Hvis skyld er det, Dejana, at ruden smadrer?” 
·  ”Hvad tænker du, Dejana, da du opdager at din nye veninde fra fodboldskolen er muslim?”  

*) foRKLARING TIL DRAMAØVELSEN
Dramaøvelsen ”Den Varme Stol” (her formuleret af lærer Signe Rørdam Thomsen).
En stol stilles centralt i klassen. Denne stol kan repræsentere en person i filmen. Man kan vælge at 
lade børnene komme op skiftevis og udtale sig på personens vegne i forhold til spørgsmål eller em-
ner. Eller en elev kan være personen og resten af klassen kan stille spørgsmål. Inden man begynder 
øvelsen, er det en god idé at tale med klassen om, hvad man kan spørge personen om, og hvad der 
vil være godt at få indsigt i. Eleven på Den Varme Stol, der udtaler sig som personen skal leve sig 
ind i rollen og fortolker. Man kan bede eleven på Den Varme Stol svare almindeligt (=som han ville 
svare, hvis man spurgte ham lige ud) eller vende sig og sidde med ryggen til klassen (= som han ville 
svare, hvis man havde givet ham ”sandhedsserum” - det han virkelig mener/ønsker). 
Der kan laves ”Den Varme Stol” med mange af figurerne i filmen. Alt sammen er det med til at ud-
dybe elevernes forståelse af de mange modsatrettede impulser, som rører sig i personerne. 



Tema: Konflikt, 
Fjendskab  
og Forsoning 
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oPGAVE +

Dramastatue *)
Lav en dramastatue/tableau. Lav skulpturen over de vigtigste figurer i filmen og emnet: 
Hvad mener de om ”dem fra den anden gruppe?”

oPGAVE +

·  Skriv en liste over de vigtigste personer i de to familier. Skriv ud for hver af dem, hvad de mener 
om dem fra ”den anden gruppe”

·  Diskutér om de to familier har en grund til at hade dem fra ”den anden gruppe”
·  Hvorfor ønsker nogen i familierne, at de skal holde op med at hade dem fra ”den anden gruppe”? 
·  Fortæl hvad I har oplevet i skolen med nogen, der blev uvenner og bagefter gode venner igen. 

Hvad gjorde, at I blev venner? 
·  Kan nogen forklare ordet: ”forsoning?” 
·  Tegn en kæmpe fodbold på tavlen og skriv en masse ord i den, om alt dét, som man kan gøre 

med en bold. (Tanken er at bevæge sig fra det konkrete: ”drible”, ”score” o.l. til det man kan 
opnå med den: ”hævne sig ved at smadre et vindue”, ”holde nogen udenfor”, ”få venner” osv.) 

·  Hvordan kan en fodboldskole være med til at skabe forsoning imellem børn i Bosnien-
Hercegovina? Hvilke regler skulle der være på sådan en fodboldskole, så ”fjenderne” lærte 
hinanden at kende? 

·  Tegn hver et logo for fodboldskolen i Bosnien-Hercegovina, der viser alt det positive, der 
kommer ud af skolen. 

·  Skriv eller improviser en historie om to gode venner i skolen som bliver uvenner og til sidst 
bliver venner igen. Eller som netop ikke bliver venner igen. Kan nogen se forklaringer på hvad 
der gjorde, at de blev /ikke blev venner? 

*) foRKLARING TIL DRAMASTATUER / TAbLEAUER
Det er en drama-aktivitet (her formuleret af lærer Signe Rørdam Thomsen) hvor én eller flere 
børn fra klassen får tildelt roller og stiller sig op på gulvet som personer i en situation fra filmen. 
Dramastatuen må ikke røre sig og ikke tale. Resten af klassen kan se på statuen, tale om den 
og fortolke den. Man kan give personerne i statuen replikker eller tanker. Det gøres ved at lade 
de andre elever gå frem til statuen og tale eller tænke på vegne af personerne i statuen. For-
skellige elever kan have meget forskellige bud på, hvad personerne tænker. På den måde kan 
kompleksiteter i personernes handlinger komme frem.

Hvis i har lyst til at bevæge jer længere ind i spørgsmål om konflikt, fjendebilleder, mægling og forsoning, så 
er der udarbejdet konkret materiale om konfliktmægling. Se under ” Nyttig litteratur og links”.



Tema: Hvad lærer  
vi af vores forældre? 
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oPGAVE +

Diskutér / skriv
·  Det vi lærer af vores forældre, er ikke altid noget de siger, vi skal lære. Hvordan lærer vi så af 

dem? Giv eksempler. 
·  Hvad lærte Dejana af sine forældre? Og hvad lærte Jasmin af sine forældre? 
·  Skriv sammen to lister: 
 − Én liste over alle de GODE ting man kan lære af sine forældre
 − Én liste med de DÅRLIGE ting som nogen lærer af deres forældre (f.eks. rygning ....)

oplæg til samtale i klassen og fællesaktiviteter:



Nyttig litteratur  
og links 

25

MATERIALE SoM LINKS oG bØGER TIL UDDybENDE LÆSNING

om filmen 
Filmens hjemmeside hos produktionsselskabet: http://www.spormedia.dk/Fodboldskolen.htm

om filmen på instruktørens hjemmeside: http://www.larsgudmund.dk/tv/fodbold/fodbold.html
Her findes filmens credits også (i TV’et)

Mere om bosnien-Hercegovina: 
http://www.leksikon.org/art.php?n=2895  (dansk)

Flere detaljer om Borgerkrigen i Bosnien-Hercegovina: http://en.wikipedia.org/wiki/Bosnian_War  (engelsk)

Situationen i Bosnien 10 år efter krigen: 
http://www.ambsarajevo.um.dk/da/menu/infoomBosnienhercegovina/Politik%c3%b8konomi/

Der er jævnligt artikler om krigsforbryder-processer i forbindelse med krigen i Bosnien. Google ordene ” 
krigsforbrydelser bosnien”

om Landminer:
røde Kors om konsekvenserne af landminer: http://dennis-rk.dk/sw32785.asp

Baggrund om landminer: http://www.fred.dk/artikler/mineinfo/

om fodboldskoler:
CCPA arrangerer fodboldskolerne i bl.a. Bosnien-Hercegovina. På deres forskellige hjemmesider kan man 
læse mere om fodboldskolerne og tankerne bag dem:
http://www.ccpa.dk/1-71-about-us.html
http://www.ccpa.dk/1-132-naar-bolden-er-bistand.html
http://www.ccpa.dk/1-134-fodboldskolen-i-.html

Se desuden under links til eleverne

om kreative processer 
- bl.a. dramaøvelser - man kan bruge i undervisningen:

Andersen, Marianne Miami: Teatersport og improvisation, Gyldendal, 1994 (iSBN: 87-00-18386-5 )

TIL LÆREREN
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om Konflikt, fjendskab og forsoning:
Hvis i har lyst til at bevæge jer længere ind i spørgsmål om konflikt, fjendebilleder, mægling og forsoning i 
hverdagen, så er der udarbejdet 

Hans Boserup og Susse Humle: Konflikter løser vi selv! Lærer- og elevmateriale. Der hører også en video 
med samme titel til forløbet. Dansk Forening for Mediation. Dansk Forligsnævn 1996.

indføring i mediaitonsmetoden som værktøj til konfliktløsning for såvel lærere som elever:
http://www.mediator.dk/61-skolen.htm

Humle, Susse: Slå til når ungerne skændes! 
Lær børn at løse konflikter efter en vinder/vinder-metode. Schultz 1997

Materiale om konfliktmægling for 12-15-årige under titlen ”Hva’ har du gang i?” Selv om det er tænkt til 
ældre elever, er der inspiration at hente på:
http://hvahardugangi.dkr.dk/sw2599.asp
http://krimprev.synkron.com/graphics/krimprevsite/maeglingforunge/pdf/hvahardugangi_pjece.pdf

om film og børn:
Det Danske Filminstitut har udsendt en pjece om små børn og deres oplevelse af filmen: 
”Små børn i Filmland - et pædagogisk vejledende materiale om de yngste børns møde med filmen”, Det 
Danske Filminstitut, 2005 (fås gratis eller kan downloades fra nettet).
Se f.eks. s. 28: Sørensen, Birgitte Holm: ”Børn og film - Fortælling, fiktion og formsprog”. 
http://www.dfi.dk/boernogunge/nyheder/2009/~/media/sektioner/boern%20og%20unge/smaa_boern_i_
filmland[1].ashx

om dramadokumentar:
Læs mere om forskellige genrer i
Hansen, Per Helmer: ”Den dramaturgiske værktøjskasse”, Frydelund, 2006 (iSBN: 87-7887-277-4) (se 
f.eks. side 48-58) 
Eller grundigere:
Larsen, Peter Harms: ”Faktion som udtryksmiddel”, Forlaget Amanda 1995. (iSBN: 87-89535-00-9)

RELATERET MATERIALE TIL ELEVERNE

om landminder:
Facts om landminer: http://dennis-rk.dk/sw32785.asp

om fodboldskoler: 
i Danmark: http://www.dbu.dk/page.aspx?id=2100

Lidt om hvad der sker på en fodboldskole: 
http://www.dbu.dk/page.aspx?pid=136

Hvis du søger i Google på ordet ”fodboldskole”, så finder du en del sider om det.

TIL LÆREREN



Lidt om tilblivelsen 
af filmen
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af instruktør Lars Gudmund Hansen

Jeg forestiller mig, at den, der skal undervise på baggrund af fodboldskolen, kunne have lyst til 
at blive inviteret indenfor i selve tilblivelsesprocessen. 

APPENDIKS

Manuskript og forberedelser
Manuskriptet til filmen Fodboldskolen blev skrevet af 
Gunvor Bjerre efter flere besøg i Bosnien, hvor hun 
og jeg så på fodboldskoler, iagttog dagligdagen og 
ledte efter børn og voksne, der kunne egne sig til 

at spille med i 
filmen. Børne-
ne fandt vi på 
fodboldskoler i 
Jajce-området. 
Vi ledte blandt 
dem, der havde 
den rigtige al-
der, var gode til 
at spille fodbold 
og som vi for-
nemmede kun-
ne spille skue-
spil. Derefter 
besøgte vi de-
res familier for 
at se, om også 

familiemedlemmerne kunne egne sig. Så da vi havde 
indkredset de to hovedpersoner og havde set, at 
deres familier nok også kunne bruges, var der kun 
tilbage at springe ud i det og spørge dem. Både den 
muslimske familie Smajlovic og den serbiske familie 
Boskan sagde ja til at medvirke efter at de havde fået 
at vide, hvilke slags roller de skulle spille, og havde 
hørt om hele den tanke om forsoning, som lå til grund 
for filmen. Faktisk boede den serbiske familie ikke i 
selve Jajce, men i en mindre by i nærheden. Af hen-
syn til historiens forløb, lod vi dem i fiktionens verden 
”bo” i samme boligkvarter. 

optagelserne
optageholdet bestod af danskere på nær lydman-
den, og af hensyn til ham var arbejdssproget på den 
tekniske side det meste af tiden engelsk. Da jeg des-

værre ikke kan bosnisk, så foregik kommunikationen 
til spillerne og næste alle andre praktiske arrange-
menter vores uforlignelige dansk/bosniske tolk og lo-
gistikker Goran. Al instruktion og træning af replikker 
foregik altså med ham som mellemled. Kun enkelte 
bosnier, vi mødte, talte i øvrigt engelsk. Den grund-
læggende instruktion var noget i retning af: ”Gør som 
du selv ville gøre i den eller den situation.” Vi havde jo 
bevidst valgt spillere, hvis hverdag lå snublende tæt 
på situationerne i manuskriptet. Spillerne gav sig fuldt 
ud og ydede en fantastisk indsats inden for et om-
råde, hvor de ingen erfaring havde. 

optageholdet i arbejde

Resultatet
Senere fortalte familierne os, at de var nervøse for 
om filmen ville blive vellykket, for der ville blive peget 
fingre af dem i deres lille by, hvis det hele faldt kikset 
ud. Gud ske lov var de mange deltagere glade for 
resultatet, da de så filmen med den bosniske dialog 
ved premieren i Jajce. F.eks. skrev Jasmins storesø-
ster Emina til os i en mail om vores samarbejde og sin 
egen rolle i filmen: 

fAKTA 
Filmen Fodboldskolen slutter 
med disse 3 skilte: 
”De medvirkende udtrykker 
ikke deres egne synspunkter 
i filmen”
”Optaget på location i Bosni-
en-Hercegovina 2005”
”Over 27.000 muslimske, 
serbiske og kroatiske børn 
har været på fodboldskole 
sammen i Bosnien-Hercego-
vina - indtil nu”
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”... it is an amazing fact how different people, speak-
ing different languages succeeded to have healthy 
conversation, openness, and will to cooperate and to 
understand each other.

 i think it is not important what your name is, language 
you speak, country you are coming from. it is impor-
tant that people have desire and will to live and work 
with other people who can be different. And it is good 
that we are different, that is the reason why our lives 
are so interesting, even they are sometimes difficult 
... of course that my family and i are proud because 
of this film, many people never get chance to do so-
mething like this. in that sense i want to thank you for 
all and in the name of my family. 
i have to say that i really liked my character from the 
beginning, because it represented some kind of revo-
lution which leads to better life, better understanding 
between people and breaks all walls of hating, untru-
sting and build the bridges of trust, love, accepting 
between people ...”

De ord varmede jo alles hjerter på optageholdet. 

fAKTA 
·  Fodboldskolen havde dansk forpremiere i Nationalmuseets biograf i København 7/11 2005, hvor 

bl.a. den danske Kronprins Frederik og den norske Kronprins Haakon var til stede.  
Se bl.a.: http://www.larsgudmund.dk/tv/fodbold/to_kronprinser_til_premiere.htm

·  Fodboldskolen havde bosnisk forpremiere 7/4 2006 i Jajce hvor alle de medvirkende og hjælpere  
så den 

·  Fodboldskolen har været vist i norsk TV (NRK1), dansk TV (TV2), og på svensk, bosnisk, kroatisk, 
albansk, hollandsk og syrisk TV

·  Fodboldskolen har vundet The UNICEF Prize på festivalen Japan Prize 2006 og The City of Basel 
Prize på festivalen BaKaForum 2007

Ved den bosniske premiere


