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INDIVIDUEL
PROBLEMFORMULERING
“If the freedom of speech is taken away then dumb and silent, we may be led like sheep to the

slaughter” - George Washington
Vi bruger ord til mange ting - både gode og dårlige. Mange politikere benytter og udnytter
vælgere med manipulerende og til tider uærlige ord. Men der lyttes til de personer, som råber
højest, derfor kan dem uden stemme tit overhøres. Stumme og generte mister ret, mening og magt.
Ord har magt over verdenen og menneskeheden. Vi overbevises af taler. Følger citater. Reflekterer
over digte og sangtekster. Folk med budskab og vilje får ordet spredt. Ordet har givet
retfærdighed, frihed, krig og ødelæggelse. Derfor har ordet været med til at opdrage og udvikle
os.

▪ Hvordan bruger vi ord?
▪ Hvem råber højest?
▪ Hvordan har ord forandret verden?

DATA DISPOSITION
▪ Ord har magt
▪ Talens magt

John F. Kennedy
George Smith Patton jr.

▪ Sangens magt
We shall overcome

Ord har magt
▪ Adskiller os fra andre
arter

Masaru
Emoto

▪ Hvordan bruger vi sproget?

Postkort til
Modersmåls-Selskabet

▪ Udviklingen af sproget

”. . . Næ, de virkelige
fremmedord
i dansk, 1991
er ord som:
trøst,
nåde,
fred . . .”

▪ Knibsk, svanger, brødflov
og dorsk

Forsøg med ris,
som beviser ordets
magt

Dan
Turèll

Talens magt
▪ Politik – nøglen til
vælgernes hjerter

▪ Spindoktorer
▪ Forandre verden
▪ ich bin ein berliner, I have a

dream

Talens magt
John fitzgerald kennedy

• USA’s 35. præsident
myrdet i 1963

• Berømt taler
• Hans ord lever videre

”Spørg ikke,
hvad dit land
kan gøre for
dig; spørg,
hvad du kan
gøre for dit
land”

Talens magt
George smith patton jr.

▪ Amerikansk General og
leder af den tredje og
syvende armé (1943-45)
▪ Groft sprog, bandeord
”Man kan ikke føre en hær
uden eder; og det skal være
udtryksfulde eder”

▪ lederskab og militære
fremskridt

“May God have
mercy upon
my enemies
because I
don’t”

Sangens magt
▪ Kan gøre en stor
forskel
▪ Sange vi måske
nynner/synger med på
▪ Fred, velgørenhed,
efter bestem hændelse

Imagine all the people
Living life in peace
- John Lennon
Hvis vi gi'r en hånd til Afrika
Vi gi'r, hva' vi har for din sag, Afrika
- Nanna
Southern trees bear a strange fruit
Blood on the leaves and blood at the root
Black bodies swingin' in the Southern breeze
Strange fruit hangin' from the poplar trees
- Billie Holiday

Sangens magt
We shall overcome

▪ Oprindelse i 1900-tallet som
slavesang

We shall overcome,
We shall overcome,
We shall overcome, some day.
Oh, deep in my heart,
I do believe
We shall overcome, some day.
We'll walk hand in hand,
We'll walk hand in hand,
We'll walk hand in hand,
some day.

▪ Udviklet sig med tiden
i’ll be alright, i will overcome
Peter
Seeger

▪ Slagsang i senere demonstrationer

Sangens magt
We shall overcome - video

We are not afraid,
We are not afraid,
We are not afraid, TODAY
Oh, deep in my heart,
I do believe
we shall overcome, some day
We shall overcome,
We shall overcome,
We shall overcome, some day
Oh, deep in my heart,
I do believe
We shall overcome, some day

Belysning AF FÆLLES
PROBLEMFORMULERING
”The first step towards getting somewhere is to decide that you are not going to stay where you are.” Leonardo da Vinci
Vores opvækst, tro og religion kan påvirke og have stor betydning for vores identitetsdannelse. Det kan være
svært at skabe en unik identitet, derfor kan kunst være essentiel som udtryksform, da kunst er mere end blot ord.
Mange mennesker mister deres rettigheder på grund af deres tro. Menneskeheden bekriger ofte hinanden
grundet kultur og politik, da diversitet ikke altid er accepteret. Vi kan opnå magt gennem
manipulation og frygt. En magt, der til alle tider har skabt undertrykkelse i verden.
Mange samfund har tendens til at knytte sig til fortidens kulturer og fastholder derved fortiden i nutiden.
Nysgerrighed er vejen frem mod resultater, og er grunden til nogle af verdens største gennembrud. Dannelsen
af unikke individer og genier kan være afgørende for verdens udvikling.

▪ Hvordan danner samfundet os?
▪ Hvordan bruger vi vores tid?
▪ Hvem eller hvad har magten til at ændre verden?

KULTUR I UDTRYK OG
HANDLING
Tale #1 – den grove

▪ 5. kl.:

▪ 6. kl.:
▪ 8. kl.:
▪ 9. kl.:

skarp tone, lyttede, lyder alvorligt,
uundgåelig, mere til de ældre, overbevisende
tydeligt kropssprog, aggressivt, lyttede
hård (lidt for hård – angreb), nyttig,
ændre ikke – reflekterende
kontant, opvækkende, man husker den,
aggressiv, nye vinkler, påvirker de små, elev
ikke lære, 5/5

Tale #2 – den ‘blide’
▪ 5. kl.: forståelig, overbevisende, ordentligt,
aktuelt

▪ 6. kl.:
▪ 8. kl.:
▪ 9. kl.:

talte bestemt og ordentligt
opfordrende, ændre ikke – reflekterende
godt præsenteret, reflekterende, 4/5

DISKUSSION
▪ Hvad er en god tale?
▪ Er det okay at lyve/manipulere i politiske taler?

TAK FOR
OPMÆRKSOMHED

