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MADE IN EUROPE
KORTFILMPAKKE FRA ODENSE INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

FILMPAKKEN
The Chicken - 15 min.

Rain on Canvas - 15 min.
Dinner for Few - 10 min.

Written/Unwritten - 20 min.
Small Talk - 21 min.

ET UNDERVISNINGSMATERIALE

KLASSETRIN: 7.-10. klasse, gymnasiet og ungdomsuddannelser
FAG: dansk, samfundsfag, filmkundskab, mediefag, (historie, engelsk). 
EMNEORD: kortfilm, den gode historie, dramaturgi, filmiske virkemidler, animation, medier, Europa, 
EU, kulturforskelle, diversitet, krig, kulturmøder, flygtninge, romaer, Østeuropa, grådighed, overforbrug, 
bæredygtighed, generationskløft, familierelationer, 
PAKKENS LÆNGDE: Ca. 90 min med introduktionsvideo. Version: Original sprog med engelske undertekster.



FORORD
Rigtig hjertelig velkommen til undervisningsmateriale “Made In Europe”, som er 
udviklet af OFF – Odense International Film Festival i forbindelse med Det Danske 
Filminstituts initiativ “Med Skolen i Biografen”.

I kortfilmpakken “Made in Europe” præsenteres fem ganske forskellige kortfilm, 
der har det til fælles, at de er lavet i Europa. Filmene giver et særligt indblik i Euro-
pas mangfoldighed og diversitet. Indsigt i vores naboers hverdag og virkelighed, 
hvor forskellighederne er mange, men hvor vi alle har det til fælles, at vi er Made In 
Europe. 

Verden ligger mere end nogensinde før åben for vores fødder, og når man skal lære 
at navigere i den, kan det være vigtigt at vide, hvor man selv står, og samtidig kende 
det omkringliggende landskab, for ikke at fare vild. Hvis man vil være en del af ver-
den, må man lære den at kende. 

Med kortfilmene kommer I på ganske kort tid vidt omkring, både geografisk og 
tematisk med stærke, vedkommende fortællinger der giver indsigt og udsyn. 

Film i det korte format er særligt velegnet til undervisning, og jeg håber at denne 
pakke vil berøre, berige og bevæge, og ikke mindst sætte tanker og samtaler i gang 
blandt de unge. 

Rigtig god fornøjelse!

Birgitte Weinberger
Festivalleder OFF
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TIL LÆRERNE

OM UNDERVISNINGSMATERIALET
Dette undervisningsmateriale tager udgangspunkt i kortfilmpakken “Made in Europe”. 

Pakken består af fem kortfilm, der alle har deltaget i OFF - Danmarks internationale, Oscarkvalificerende kortfilmfestival. 
Odense International Film Festival finder sted i Odense, som hvert år i uge 35 forvandles til et filmmekka med besøgende 
filmskabere fra hele verden, prestigefyldte priser, og et hav af spændende programmer for filmelskere i alle aldre. 
OFF hylder kortfilmen, og vi er derfor glade for at kunne tilbyde unge muligheden for at dykke ned i genrens mange for-
mer. 

“Made in Europe” indgår i programmet for skoleåret 2019/2020 for skolebioordningen Med skolen i Biografen på Fyn. 
Filmene kommer vidt omkring, men fælles for dem er skildringen af et forskelligartet Europa, hvor der alligevel er følelser 
og værdier, der går på tværs af landegrænser. 
I den bosniske “The Chicken” støder barnets verden sammen med de voksnes, mens en kurdisk flygtning skal forsøge at 
hygge sig på en telttur i den danske dokumentar “Rain on Canvas”.
Den græske animationsfilm “Dinner for Few” tematiserer både overforbrug og bæredygtighed, hvorimod det er 
spørgsmålet om familierelationer, der står i centrum i den rumænske “Written/Unwritten” og den norske “Small Talk”.

1. DEL
En introduktion til kortfilmgenren og en præsentation af de modeller,  
som eleverne skal bruge i arbejdet med materialets fem kortfilm:

ISBJERGMODELLEN - Udviklet af gymnasielærer Lars Knudsen.
‘DE 7 PARAMETRE’ - Udviklet af filmforsker Richard Raskin.
BERETTERMODELLEN - Fra Filmleksikon A-Z.
TRE-AKTER-MODELLEN - Fra Filmleksikon A-Z.
FILMISKE VIRKEMIDLER - Fra Filmleksikon A-Z.

MATERIALET
BESTÅR 
AF TO DELE

2. DEL
ELEVARK TIL FEM KORTFILM

Her er der opgaver, hvor eleverne skal analysere filmen og 
udvalgte scener med fokus på tematik, personkarakteris-
tik, dramaturgi og filmiske virkemidler. 

Materialet inddrager isbjergmodellen, ‘De 7 parametre’, 
berettermodellen og tre-akter-modellen som analyseværk-
tøjer.

Der er også opgaver, hvor eleverne skal skabe et medie-
produkt – stopmotionfilm, filmplakater, fotofriser. 

Elevarkene har interaktive links, så eleverne kan læse 
introduktioner på de filmfaglige begreber, de skal bruge i 
de enkelte opgaver. 

Opgaverne går fra næranalyse af et uddrag af filmen til en 
analyse og fortolkning af hele filmen - med perspektivering 
til elevernes egen livsverden. Uddrag af filmene kan ses på 
filmfestival.dk og filmportalfyn.dk. 

Brug det udstyr og de klippeprogrammer, I har adgang til, 
fx tablets, computere, kameraer og elevernes mobiler.

Før I ser kortfilmpakken i biografen er det en god ide at 
introducere kortfilmgenren for eleverne. Forklar dem, at 
kortfilmgenren kræver en særlig opmærksomhed fra dem, 
som I kan illustrere ved at præsentere dem for isbjergmod-
ellen. 

https://filmfestival.dk/med-skolen-i-biografen/
https://filmportalfyn.dk/off-i-msib-made-in-europe/
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SÅDAN BRUGES MATERIALET
Undervisningsmaterialet kan benyttes fra 7. klasse op til gymnasiet og ungdomsuddannelser. Opgaverne i materialet er 
konstrueret på en måde, så de tilgodeser det store spænd i klassetrin og hver især byder på mulighed for at svare simpelt 
eller mere komplekst. Det er op til den enkelte underviser, der anvender materialet at vurdere hvilke opgaver der er bedst 
egnet til klassens niveau, og hvilke spørgsmål der måtte være for svære eller for banale for vedkommendes elever – ikke 
mindst fordi hold og klasser er forskellige ift. abstraktionsniveau, analytiske kompetencer osv. 

De følgende faglige mål retter sig mod folkeskolens 7.-9. klasse, men materialet er udarbejdet, så det også kan anvendes 
på ungdomsuddannelserne, hvor de faglige mål i dansk er bredere formuleret. Opgaverne giver også rig mulighed for at 
øve sig i at “udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst mundtligt, skriftligt såvel som multimodalt” og “ana-
lysere, fortolke og perspektivere fiktive og ikke-fiktive tekster i alle medier”, som der står i læreplanen til Dansk A. 

DANSK 7.-9. KLASSE

I danskfaget kan kortfilmgenren bruges som et hoved-
værk. Opgaverne i elevarkene lægger op til et analytisk 
arbejde med kortfilm med fokus på tematik, dramaturgi 
og filmiske virkemidler. 
Der vil også være opgaver, hvor eleverne skal skabe 
mindre medieprodukter.

Kompetenceområde: Fortolkning
Kompetencemål: Eleven kan forholde sig til kultur, 
identitet og sprog gennem systematisk undersøgelser 
og diskussion af litteratur og andre æstetiske tekster.
• Eleven har viden om identitetsfremstillinger
•  Eleven har viden om genrer, sprog, symbolik, forfatter, 

værk og fortæller
• Eleven har viden om metoder til fortolkning
•  Eleven kan gennemføre en målrettet analyse af en 

tekst
•  Eleven kan fortolke egne og andres fremstillinger af 

identitet i tekster 

Kompetenceområde: Fremstilling
Kompetencemål: Eleven kan udtrykke sig forståeligt, 
klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der 
passer til genre og situation.
•  Eleven har viden om virkemidler, grafisk design og 

efterproduktion
•  Eleven kan forberede og fremstille større multimodale 

produktioner

FILMKUNDSKAB 7.-9. KLASSE

Kompetenceområde: Filmanalyse
Kompetencemål: Eleven kan vurdere filmproduktioner i 
et kulturelt perspektiv
• Eleven kan identificere filmgenrer 
• Eleven har viden om filmgenrers karakteristika 
•  Eleven kan vurdere virkemidlers æstetiske funktioner 

i film
• Eleven har viden om filmiske virkemidler
• Eleven har viden om filmdramaturgi 
• Eleven kan analysere films dramaturgi og udtryk

Kompetenceområde: Filmproduktion
Kompetencemål: Eleven kan udtrykke sig i levende 
billeder i varierede filmgenrer
• Eleven kan anvende filmdramaturgiske teknikker og 
modeller i filmiske fortællinger
•  Eleven kan anvende filmiske virkemidler til at pro-

ducere personlige udtryk i film
•  Eleven kan gennemføre en filmproduktions forløb i 

alle dens faser
•  Eleven kan anvende egne film kommunikativt i sam-

spil med andre medieudtryk

TIL LÆRERNE

FAGLIGE MÅL
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SAMFUNDSFAG 8.-9.KLASSE

Kompetenceområde: Politik
Kompetencemål: Eleven kan tage stilling til politiske problemstillinger lokalt og globalt og komme med forslag til han-
dlinger. 
• Eleven kan diskutere aktørers brug af medier til at påvirke den politiske dagsorden og beslutninger 

Kompetenceområde: Sociale og kulturelle forhold
Kompetencemål: Eleven kan tage stilling til og handle i forhold til sociale og kulturelle sammenhænge og problemstill-
inger
• Eleven har viden om kultur og kulturbegreber
• Eleven kan diskutere kulturs betydning for individer og grupper
• Eleven har viden om kulturel globalisering 
• Eleven kan analysere konkrete eksempler på globale kulturelle fænomener 

Kompetenceområde: Økonomi
Kompetencemål: Eleven kan tage stilling til økonomiske problemstillinger og handle i forhold til egen økonomi og sam-
fundsøkonomien
• Eleven kan redegøre for problemstillinger og muligheder vedrørende bæredygtighed og økonomisk vækst 
• Eleven har viden om bæredygtig udvikling og økonomisk vækst

Kompetenceområde: Samfundsfaglige metoder
Kompetencemål: Eleven kan anvende samfundsfaglige metoder
•  Eleven kan identificere, formulere og gennemføre enkle undersøgelser af samfundsmæssige problemstillinger
• Eleven kan finde relevante kilder
• Eleven har viden om informationssøgning, herunder med digitale medier

TIL LÆRERNE
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MADE IN EUROPE
KORTFILMPAKKE FRA ODENSE INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

FILMPAKKEN
The Chicken - 15 min.

Rain on Canvas - 15 min.
Dinner for Few - 10 min.

Written/Unwritten - 20 min.
Small Talk - 21 min.

ET UNDERVISNINGSMATERIALE

KLASSETRIN: 7.-10. klasse, gymnasiet og ungdomsuddannelser
FAG: dansk, samfundsfag, filmkundskab, mediefag, (historie, engelsk). 
EMNEORD: kortfilm, den gode historie, dramaturgi, filmiske virkemidler, animation, medier, Europa, 
EU, kulturforskelle, diversitet, krig, kulturmøder, flygtninge, romaer, Østeuropa, grådighed, overforbrug, 
bæredygtighed, generationskløft, familierelationer, 
PAKKENS LÆNGDE: Ca. 90 min med introduktionsvideo. Version: Original sprog med engelske undertekster.
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OM FILMANALYSE 
Når I skal lave en analyse af en film, skal I undersøge, hvordan filmen fremstiller sit tema og hvilket budskab filmen har 
om temaet. I skal både analysere filmens handling, karakterer, dramaturgi og brug af filmiske virkemidler. 

OM KORTFILMGENREN 
Kortfilm har ikke meget tid til at fortælle sin historie og må derfor skære alt overflødigt fedt fra. Vi kender ikke karakternes 
baggrund, ofte ikke deres navne og vi dumper tit direkte ned i den situation, hvor konflikterne allerede er i gang. 

Kortfilm stiller derfor ekstra store krav til jer som aktive tilskuere. I må følge med fra start til slut og udfylde hullerne efter 
alt det, som kortfilminstruktøren skærer fra. En kortfilm minder på den måde lidt om en novelle. Begge dele er korte, så 
der er en masse, vi som læsere eller tilskuere selv skal tænke os til og føle. Alt det, vi selv tænker og føler, når vi ser fil-
men, hører med til analysen og fortolkningen af kortfilmen. 

ISBJERGMODELLEN
Isbjergmodellen er en god model til at illustrere kortfilmgenren. En god kortfilm svarer til de 10% af isbjerget, vi ser over 
havoverfladen. Det er det, I kan se og høre i filmen – fx handlingen, replikkerne, musikken, de forskellige billedbeskærin-
ger og kameravinkler, klipningen, skuespillernes ansigtsudtryk, deres kropssprog og de rekvisitter, de bruger. 

De 90% af isbjerget, som ligger under havoverfladen er det arbejde, som den aktive, analyserende og fortolkende tilskuer 
skal gøre. Det er her I skal fylde baggrunden ud for karaktererne og deres handlinger. Det er her I skal forklare, hvordan 
filmen er fortalt og hvilken effekt de forskellige virkemidler har; “hun gør det fordi…”, “man kan se, at hun tænker…”, “mu-
sikken etablerer en stemning af…” osv. Hele isbjerget skal med i en analyse og fortolkning af kortfilm.

FILM

MUSIK REPLIKKER

TEMAÅRSAG

HANDLING

KONFLIKTSTEMNING

ANSIGTSUDTRYK

BUDSKABUDVIKLING

REKVISITTER

BETYDNINGBAGGRUND

KARAKTERER

FARVER
KLIP

BILLEDER

LYS

Tilskuerens tanker og
følelser om filmen og det, 

den beskriver

ELEVARK
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DE 7 PARAMETRE
Richard Raskin er filmforsker. Han har udviklet syv parametre, der beskriver, hvad en god kortfilm er opbygget af. 
Et ‘parameter’ er her særlige kendetegn, som I kan bruge, når I analyserer en kortfilm. De 7 parametre er:

Når I analyserer en kortfilm, er det en 
god idé at bruge de syv parametre. Så 
vil jeres undersøgelse af kortfilmen 
nemlig føre jer ned under overfladen 
på filmen. 

For at skabe større variation i opga-
verne til de fem kortfilm skal I dog kun 
arbejde med et udvalg af parametrene 
til to af filmene.

ELEVARK

PERSONFOKUS
» Det skal være tydeligt for tilskueren, hvis historie, der bliver fortalt i filmen.
» Hovedkarakteren er aktiv.

1

2 KAUSALITET OG VALG
» Filmens begivenheder skal hænge logisk sammen, så en handling i filmen er årsag til den næste.
» Hovedkarakteren er i en situation, hvor han eller hun skal foretage et valg eller en beslutning.

3 KONSEKVENS OG OVERRASKELSE
» Filmens personer opfører sig på samme måde hele tiden. Fx opfører en mobber sig konsekvent som en mobber.
» Men personerne må gerne gøre noget overraskende på et tidspunkt, så tilskueren ikke keder sig.

5 PERSONER OG REKVISITTER
» Personerne i filmen skal både have et ydre og et indre liv (følelser, tanker). 
» Personerne bruger aktivt rekvisitter.

7 SLUTNING OG HELHED
» Filmen viser tydeligt, at den er slut nu. 
» Tilskueren må ikke føle sig snydt, når filmen slutter.

4 BILLEDE OG LYD
» Filmen har et specielt visuelt udtryk og en særlig stil.
» Filmen har lagt vægt på lydsiden.
» Filmens lydside er med til at fortælle historien.

6 ENKELTHED OG DYBDE
» Filmen foregår i få settings (miljøer) og med få personer.
» Historien må ikke være for indviklet.
» Men historien skal også have en dybere mening.

ØVRIGE MODELLER I SKAL BRUGE
Udover Isbjergmodellen og De 7 parametre skal I bruge følgende 
analyse værktøjer, som I finder beskrevet på Filmleksikon A-Z.

» BERETTERMODELLEN
» TRE-AKTER-MODELLEN
» FILMISKE VIRKEMIDLER

Inden I løser opgaven, læs om de forskellige virkemidler via de 
direkte links i teksten.

https://filmcentralen.dk/grundskolen/filmsprog
https://filmcentralen.dk/gymnasiet/filmsprog/berettermodellen
https://filmcentralen.dk/gymnasiet/filmsprog/tre-akter-modellen
https://filmcentralen.dk/gymnasiet/filmsprog/filmiske-virkemidler


SYNOPSIS
I “The Chicken” støder barnets verden 
sammen med de voksnes, og pludselig 
må moderen sætte sit liv på spil.

CREDITS
Genre: Fiktion, realfilm
Produktionsland og år: Tyskland/Kroatien, 2014
Instruktion: Una Gunjak
Længde: 15 min

Deltog i Ungdomskonkurrencen og Hovedkonkurrencen i OFF15.

THE CHICKEN
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MÅL
I SKAL:
» Søge information om borgerkrigen i Jugoslavien i 1990erne
» Lave en dramaturgisk analyse med udgangspunkt i berettermodellen
» Lave en tematisk analyse ud fra udvalgte scener i filmen
» Analysere brugen af udvalgte filmiske virkemidler og deres virkning
» Bruge et udvalg af De 7 parametre for den gode kortfilm
» Fortolke og diskutere filmen
» Lave en filmplakat

OPGAVER
Jeres analyse skal præsenteres for klassen i en PowerPoint eller et andet program. Tag skærmbilleder fra den scene, der 
indgår i materialet som uddrag, og indsæt dem i jeres præsentation. Billederne skal bruges som dokumentation for jeres 
iagttagelser og pointer.

1.  BAGGRUNDSVIDEN OM 
BORGERKRIGEN

 I JUGOSLAVIEN
Gå på nettet og find baggrundsinformation om borger-
krigen i Jugoslavien. Undersøg fx følgende:
A. Hvor i Europa lå Jugoslavien?
B. Hvornår foregik borgerkrigen i landet?
C.  Hvordan sluttede borgerkrigen, og hvilke lande 

opstod derefter?
D. Hvad var Sniper Alley i byen Sarajevo?

2. BERETTERMODELLEN
Løs opgaven i 2-mands grupper.
A.  Brug berettermodellen til at analysere dramaturgien 

i “The Chicken”.
B.  Sammenlign jeres berettermodel med en anden 

gruppe. Hvis I er uenige, så undersøg hvorfor.
C.  Diskutér hvorfor det kan være effektivt at fortælle 

historier på en måde, der minder om beretter- 
modellen.

D.  Krigen i ex-Jugoslavien. Hvorfor kommer den infor-
mation først til sidst i filmens udtoning?

ELEVARK – THE CHICKEN

https://filmcentralen.dk/gymnasiet/filmsprog/berettermodellen


11

3. ANALYSE AF UDDRAG AF FILMEN
For at kunne løse opgaven har I brug for at se uddrag af filmen. Uddragene kan ses på filmfestival.dk og
filmportalfyn.dk. Til opgaven skal I også benytte Filmleksikon A-Z. Direkte links findes i teksten.

Uddrag 1 (0:00-1:10)
Filmen åbner på ustabil kameraføring, uden nogen forklaring. Hvilken effekt har det?
Der er flere eksempler, hvor tilskueren får supplerende oplysninger om personerne, situationen eller lignende, mens plot-
tet udspiller sig. Bemærk f.eks. at pigen Selma først leger med et legetøjsgevær, og at hun derefter bliver meget optaget 
af sine rottehaler (0:30), eller baggrundslyde da vinduet åbnes (1:05). 

Hvorfor får tilskueren ikke de oplysninger, der formidles indirekte via kameraføringen, direkte? 
Hvilket formål tjener det, at kameraet flere gange dvæler ved aspekter af lejligheden, frem for plottet? 

Hvorfor synes storesøsteren, Azra, at Selma er dum? 
Hvorfor udviser hun ikke større forståelse for sin søsters manglende vished om situationen?
Hvad siger det om familiens situation, at moderen går ud efter hønen? Hvor meget af denne situation forstår henholdsvis 
Selma og hendes storesøster?
Hvem kunne have interesse i at skyde efter en kvinde, der forsøger at fange en høne? Hvorfor skal vi se det?

Uddrag 2 (12:10-13:00)
Da hønen bliver slagtet, er fokus på Selma, frem for hønen og moderen. Først i halvnær, med en masse lyd fra hønen, og 
en masse rystelser i kameraføringen (12:24-12:42). Denne sekvens er, som en stor del af filmen, filmet i øjenhøjde med 
Selma. 

Den næste indstilling (12:42) er et nærbillede af Selma, stadig med noget uro i kameraføringen, men denne gang næsten 
i frøperspektiv. Udover perspektivet og billedbeskæringen, sænkes indstillingens dybdeskarphed, så kun Selma står 
skarpt - og der bliver helt stille. Hvad formidler filmen her, og hvordan ville man gribe samme formidling an i en novelle?

Efter hønen er slagtet, byder filmen på mere opløftende sekvenser. Der udveksles et langt kram, og familien lader til at 
nyde måltidet. Der klippes brat over i en sort skærm med påskriften Sarajevo 1993, og filmens eneste asynkrone lyd 
toner frem. 

Hvorfor slutter filmen på den måde, og hvad er så interessant ved “Sarajevo 1993”?
Hvorfor fik vi ikke tid og sted at vide i begyndelsen?

ELEVARK – THE CHICKEN

https://filmfestival.dk/med-skolen-i-biografen/
https://filmportalfyn.dk/off-i-msib-made-in-europe/
https://filmcentralen.dk/gymnasiet/filmsprog/kamerabevaegelser
https://filmcentralen.dk/gymnasiet/filmsprog/halvnaer
https://filmcentralen.dk/gymnasiet/filmsprog/naerbillede
https://filmcentralen.dk/gymnasiet/filmsprog/froeperspektiv
https://filmcentralen.dk/gymnasiet/filmsprog/billedbeskaering
https://filmcentralen.dk/gymnasiet/filmsprog/dybdeskarphed
https://filmcentralen.dk/gymnasiet/filmsprog/synkron-lyd-og-asynkron-lyd
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6. FILMPLAKAT
 AF “THE CHICKEN”
Lav jeres egen filmplakat til “The Chicken”. 
Plakaten skal indeholde ét eller flere billeder, en filmti-
tel og en undertitel, der giver stikord til filmens temaer. 
Se hvordan I kan lave filmplakater på den digitale 
læringsportal, SmåP – små produktioner.
A.  Tag skærmbilleder af filmen, eller benyt nogle af 

billederne her. 
B.  Tænk på, hvordan I vil formidle filmens handling 

og stemning, når I udvælger billeder og udformer 
teksten.

C.  Præsentér jeres filmplakat for klassen og forklar de 
valg, som I har truffet.

ELEVARK – THE CHICKEN

LITTERATUR OG LINKS TIL ARBEJDET
MED ”THE CHICKEN”
OM KORTFILMGENREN
Mere om kortfilmgenren, Richard Raskins parametre

OM DRAMATURGI OG FILMISKE VIRKEMIDLER
Filmleksikon med beskrivelser af de filmiske 
virkemidler og deres funktion

OM KRIGENE I EX-JUGOSLAVIEN
Krigene i Eksjugoslavien

LAV FILMPLAKATER
SmåP - små produktioner

5. FORTOLKNING 
Hvorfor slipper Selma kyllingen fri?
Hvorfor går moderen ud efter kyllingen?
Hvorfor har Selma ikke nogen problemer med at spise 
kyllingen til sidst?

4. ANALYSE UD FRA
 UDVALGTE
 PARAMETRE
Analysér filmen ved hjælp af følgende parametre:
Parameter 1 – Personfokus
Parameter 2 – Kausalitet og valg
Parameter 5 – Personer og rekvisitter

A.  Hvis historie fortæller filmen? Og på hvilken måde  
er hovedpersonen aktiv?

B.  Hvilken sammenhæng er der mellem filmens begi-
venheder? Forklar hvilket valg hovedpersonen skal 
træffe, og hvordan hun er havnet i den situation.

C.  Hvordan giver filmen tilskueren en oplevelse af 
personernes indre liv (følelser, tanker)?

http://smaap.dk/
http://analysesiden.dk/kortfilm/
https://filmcentralen.dk/grundskolen/filmsprog
https://faktalink.dk/titelliste/krigene-i-eksjugoslavien
http://www.smaap.dk/praesentation/film-paa-plakaten-uden-generator.aspx


SYNOPSIS
Det er ren dansk hygge, når man tager på telttur med lejrbål 
og skumfiduser, men hvor hyggeligt er det egentligt med 
sådan en tur, når man som den statsløse kurder Goran har 
brugt 10 år af sit liv i et telt i en flygtningelejr?

CREDITS
Genre: Dokumentar, realfilm 
Produktionsland og år: Danmark, 2017 
Instruktion: Freja Nanadowa Rohde Monney   
Længde: 15 min

Deltog i Ungdomskonkurrencen, Den Danske konkurrence 
og Dokumentarkonkurrencen i OFF18.

RAIN ON CANVAS



14

MÅL
I skal:
» Lave en personkarakteristik af hovedpersonen Goran
» Forholde jer til dokumentaren som genre
» Lave en tematisk analyse ud fra udvalgte scener i filmen
» Analysere brugen af udvalgte filmiske virkemidler og deres virkning
» Bruge et udvalg af De 7 parametre for den gode kortfilm
» Fortolke og diskutere filmen
» Lave en fotofrise med fokus på hygge

OPGAVER
Jeres analyse og fortolkning skal samles og præsenteres for klassen ved hjælp af isbjergmodellen. Læs modellen ind i 
en PowerPoint eller et andet digitalt program. Brug et slide til hvert punkt på isbjerget. Start med punkterne under hav-
overfladen. Tag gerne skærmbilleder fra filmen og indsæt dem i jeres præsentation. Billederne (eller “citaterne”) bruges 
som dokumentation for jeres iagttagelser og pointer.

1. PERSONKARAK-
 TERISTIK
Giv en personkarakteristik af Goran
A.  Beskriv hans ydre karaktertræk, hans udseende, 

handlinger og historie, som de fremstilles i doku-
mentaren

B.  Beskriv hans indre karaktertræk, væremåde, følelser 
og adfærd, som de fremstilles i dokumentaren

C.  Diskutér på baggrund af jeres personkarakteristik: 
Skal Goran (og hans historie) fungere som et sym-
bol for noget mere end blot ham selv.

2. DOKUMENTAREN
 SOM GENRE
“Rain on Canvas” er en dokumentar, og er derfor 
anderledes end fiktionsfilm. Her kan i langt højere grad 
ske ting, der ikke er tilrettelagt. Men det er dog stadig 
vigtigt at huske, at dokumentarfilm repræsenterer en 
iscenesættelse af virkeligheden, som ikke nødvendig-
vis viser et billede, der er sandt.
A. Hvilke forventninger har vi til en dokumentarfilm?
B.  Hvilken rolle spiller de mere opsatte scener, som fx 

dansescenen i Rain on Canvas? 

ELEVARK – RAIN ON CANVAS
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3. ANALYSE AF UDDRAG AF FILMEN
For at kunne løse opgaven har I brug for at se uddrag af filmen. Uddragene kan ses på filmfestival.dk og
filmportalfyn.dk. Til opgaven skal I også benytte Filmleksikon A-Z. Direkte links findes i teksten. 

Uddrag 1 (0:00-3:02)
Filmen åbner skarpt in medias res. Tilskueren får kun titlen, og så kastes man ind i en samtale mellem to personer, man 
ikke har noget forhåndskendskab til. Hvordan gøres der opmærksom på interviewets dynamik (altså hvem der interviewer 
hvem, og om de to parter har en særlig relation), når man ikke får det forklaret direkte? Hvilken effekt har denne frem-
gangsmåde?

I løbet af de første 32 sekunder ser vi tre, ret forskellige, kameraindstillinger.
Statisk halvtotal i frøperspektiv.
Statisk total i fugleperspektiv (Hvor man kan se kameraet, der filmer frøperspektivet)
Nærbillede, filmet med håndholdt kamera.
Hvilken effekt har denne, meget levende, kameraføring?

Beskriv den måde tilskueren lærer Goran at kende på. Hvordan kunne det være gjort lettere for tilskueren, og hvorfor er 
det ikke gjort på en nem måde?
Goran skifter mellem sprog. Hvorfor? Og hvad fortæller det tilskueren om ham?
Overgangen fra samtalen i teltet til næste sekvens markeres med en fikseret kameravinkel, næsten som et stillbillede, 
med fokus på deres lille lejr. Hvorfor? Hvilken effekt har det?

Uddrag 2 (3:03-5:05)
I denne sekvens ser vi Goran og Freja fjolle rundt, danse, kaste sten i havet, tænde bål osv. Sekvensen har ikke umiddel-
bart noget med Gorans flygtningestatus at gøre. Hvilket formål har sekvensen, og hvad drejer samtalen over på flygtnin-
gestatus igen?

Uddrag 3 (11:44-12:53)
Her taler Goran om sin opfattelse af sin egen identitet. Han taler om at føle sig som et dyr, og om ikke at forstå, hvorfor 
han skal være flygtning. Hvilken effekt har det, at scenen er filmet i et frøperspektiv helt tæt på ham?
Da samtalen slutter, er der sort skærm i 7-8 sekunder, og næste scene åbner på den samme ydre vinkel på lejren som 
tidligere. Denne gang i gråt regnvejr. Indstillingen fastholdes her i 5-6 sekunder. Hvilken effekt har det langsomme klip-
petempo og valget af motiverne?

ELEVARK – RAIN ON CANVAS

https://filmfestival.dk/med-skolen-i-biografen/
https://filmportalfyn.dk/off-i-msib-made-in-europe/
https://filmcentralen.dk/gymnasiet/filmsprog/medias-res
https://filmcentralen.dk/gymnasiet/filmsprog/indstilling
https://filmcentralen.dk/gymnasiet/filmsprog/halvtotal
https://filmcentralen.dk/gymnasiet/filmsprog/froeperspektiv
https://filmcentralen.dk/gymnasiet/filmsprog/total
https://filmcentralen.dk/gymnasiet/filmsprog/fugleperspektiv-0
https://filmcentralen.dk/gymnasiet/filmsprog/naerbillede
https://filmcentralen.dk/gymnasiet/filmsprog/kamera-paa-stativ-og-haandholdt-kamera
https://filmcentralen.dk/gymnasiet/filmsprog/froeperspektiv
https://filmcentralen.dk/gymnasiet/filmsprog/klippetempo
https://filmcentralen.dk/gymnasiet/filmsprog/klippetempo
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5. FORTOLKNING OG
 DISKUSSION
A.  Diskutér hvilken rolle scenen med billedet af inte-

grationsminister Inger Støjberg spiller: Skal scenen 
få seeren til at rette en kritik imod integrationsmini-
steren, eller skal den snarere få seeren til at forstå 
den politiske virkelighed Goran kommer fra?

B.  Diskutér hvad instruktøren, Freja Monney, ønsker at 
opnå ved at tage Goran med på en hyggelig telttur: 
Vil hun fortælle historien om én enkelt flygtning, el-
ler vil hun vise hvor svær selve integrationen er, når 
man kommer fra en anden kultur og med helt andre 
oplevelser i rygsækken?

C.  Lav en kommunikationsanalyse af filmen, herunder 
en vurdering af hvilken vinkling instruktøren Monney 
har lagt på sit emne. Har filmen en politisk dagsor-
den? Hvilket budskab ønsker hun at sende, og hvad 
kunne hendes hensigt være med filmen?

D.  Det er nemt at tale om flygtninge og flygtningekri-
sen, når man ikke kender nogen flygtninge, men 
hvad sker der, når man møder en flygtning og hører 
hans personlige historie? Hvad sker der, når flygtnin-
gen bliver et individ?

LITTERATUR OG LINKS TIL ARBEJDET 
MED “RAIN ON CANVAS”

4. ANALYSE UD FRA UD-
 VALGTE PARAMETRE
Analysér filmen ved hjælp af følgende parametre:
Parameter 1 – Personfokus
Parameter 3 – Konsekvens og overraskelse
Parameter 6 – Enkelthed og dybde

A. Er det tydeligt, hvis historie filmen fortæller?
B.  Opfører filmens personer sig på samme måde hele 

tiden, eller gør de noget overraskende på noget 
tidspunkt?

C. Foregår filmen i få settings (miljøer)?
D. Har historien en dybere mening?

6. FOTOFRISE
Lav en fotofrise på 5-10 billeder ud fra temaet “hygge”. Arbejd i grupper. 
I bestemmer selv om billederne skal være realistiske eller mere symbolske.
A. Brainstorm: Hvem eller hvad repræsenterer “hygge”?
B. Søg billeder på nettet eller tag/brug jeres egne.
C.  Sæt jeres billeder ind i en PowerPoint eller et andet program. I kan også vælge at printe  

billederne og sætte dem op som en frise på et stykke karton.
D. Præsentér jeres fotofrise for klassen og forklar, hvorfor I har valgt jeres motiver.

OM KORTFILMGENREN
Mere om kortfilmgenren, Richard Raskins parametre

OM DOKUMENTARGENREN
Mere om dokumentarfilm

OM DRAMATURGI OG FILMISKE VIRKEMIDLER
Filmleksikon med beskrivelser af de filmiske 
virkemidler og deres funktion

Link til kommunikationsanalyse

ELEVARK – RAIN ON CANVAS

https://www.gymdansk.dk/laswells-kommunikationsmodel.html
http://analysesiden.dk/kortfilm/
https://dansksiderne.dk/index.php?id=4629
https://filmcentralen.dk/grundskolen/filmsprog
https://www.gymdansk.dk/laswells-kommunikationsmodel.html


SYNOPSIS
På en lille ø ude midt i havet ligger et lille hotel. 
I restauranten på hotellet serverer en tjener for 
en gruppe tilsyneladende umættelige gæster, 
imens kattene venter på, at der falder rester 
ned fra de riges bord. Men situationen ændrer 
sig pludselig til noget, der minder om en 
revolution – eller gør den?

CREDITS
Genre: Animation 
Produktionsland og år: Grækenland, 2014 
Instruktion: Nassos Vakalis 
Længde: 10 min

Deltog i Ungdomskonkurrencen, Hovedkonkurrencen 
og Animationskonkurrencen i OFF15.

DINNER FOR FEW



18

MÅL 
I skal:
» Forholde jer til animationsfilmen som genre
»  Lave en dramaturgisk analyse med udgangspunkt i  

tre-akter-modellen
» Lave en tematisk analyse ud fra udvalgte scener i filmen
» Analysere brugen af udvalgte filmiske virkemidler og deres virkning
» Fortolke og diskutere filmen
» Lave en stopmotionfilm om overforbrug eller bæredygtighed

1. ANIMATIONSFILM
Hvilke fordele og ulemper kan der være ved at fortælle 
sin historie som en animation frem for en almindelig 
film med skuespillere?

2. TRE-AKTER-MODELLEN
Brug tre-akter-modellen til at analysere dramaturgien i 
“Dinner for Few”.
A.  Find filmens to vendepunkter. Hvordan overrasker 

de to vendepunkter tilskueren?
B. Hvad er filmens midtpunkt?
C.  Hvilken rolle spiller vendepunkterne og midtpunktet 

i “Dinner for Few” i forhold til temaet?

OPGAVER
Jeres analyse skal præsenteres for klassen i en PowerPoint eller et andet program. Tag skærmbilleder fra den scene, der 
indgår i materialet, og indsæt dem i jeres præsentation. Billederne skal bruges som dokumentation for jeres iagttagelser 
og pointer.

ELEVARK – DINNER FOR FEW

https://filmcentralen.dk/gymnasiet/filmsprog/tre-akter-modellen
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3. ANALYSE AF UDDRAG AF FILMEN
For at kunne løse opgaven har I brug for at se uddrag af filmen. Uddragene kan ses på filmfestival.dk og
filmportalfyn.dk. Til opgaven skal I også benytte Filmleksikon A-Z. Direkte links findes i teksten. 

Uddrag 1 (00:00-00:30) + Uddrag 2 (8:00-09:10)
Ved tredje akts begyndelse (8:00), begynder den asynkrone musik fra begyndelsen af filmen igen. 
Hvilken effekt har det for tilskueren, at det musikalske motiv går igen?
Er musikken kontrapunktisk eller parafraserende? Forklar hvorvidt den kan være det samme flere steder i samme film, 
selvom de enkelte scener, hvor den samme musik optræder, er forskellige.

Hvilke arketyper/erhverv repræsenterer grisene (8:24-8:39)? Hvordan fortæller filmen os det?
Ville det ikke være et sikrere valg at lade en fortællerstemme forklare symbolikken?

Bemærk motiverne på de billeder, der hænger på væggene. Hvilke fællesnævnere har billederne?
Hvorfor finder grisene deres bestik i en stemmeboks (8:39)?

I slutningen af uddraget bevæger kameraet sig, som ved en krantur, tilsyneladende ud af hotellet igen. 
Hvad har ændret sig ved hotellet, og hvad fortæller det tilskueren om hotellets mærkværdige cyklus?

I udtoningen (9:00-9:10) får vi, via en supertotal, et større overblik over hotellets ydre og det omkringliggende område 
end i filmens anslag (0:10-0:30), hvor hotellet vises i total. 
Supertotal bruges ofte til at etablere en location eller en situation, og det ses derfor ofte i begyndelsen af en scene. 
Hvorfor får vi først supertotalen til sidst?

Efter filmens tredje akt kan man se, at filmens handling er cyklisk. Hvad ville der ske med oplevelsen undervejs, hvis man 
begyndte cyklussen et andet sted - f.eks. i tredje akt? (så plottet følger ét sæt grise fra deres skabelse til deres endeligt).

ELEVARK – DINNER FOR FEW

https://filmfestival.dk/med-skolen-i-biografen/
https://filmportalfyn.dk/off-i-msib-made-in-europe/
https://filmcentralen.dk/gymnasiet/filmsprog/synkron-lyd-og-asynkron-lyd
https://filmcentralen.dk/gymnasiet/filmsprog/parafraserende-og-kontrapunktisk-musik
https://filmcentralen.dk/gymnasiet/filmsprog/krantur
https://filmcentralen.dk/gymnasiet/filmsprog/supertotal
https://filmcentralen.dk/gymnasiet/filmsprog/total
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4. FORTOLKNING
 AF FILMEN
A.  Hvorfor har instruktøren valgt, at figurerne i filmen 

skal være dyr som grise, katte, slange og en tiger 
frem for blot mennesker? Hvad er effekten?  
Og hvorfor er tjeneren et menneske?

B.  Hvorfor er grisene lænkede til bordet?  
Hvem har egentlig magten?

C.  Handler filmen om udbytning af de svage i samfun-
det og politisk revolution? Handler filmen snarere 
om vores overforbrug af jordens ressourcer? Eller 
handler den om noget tredje? Del jer i mindre grup-
per og diskutér hvilken fortolkning I bedst kan lide. 
Fremlæg hver jeres fortolkning af filmen.

5. STOPMOTIONFILM
Løs opgaven i 2-3 mandsgrupper. 
A.  Skab en stopmotionfilm med følgende benspænd: 

- Tre dyrefigurer der har menneskelige egenskaber  
- En konflikt om overforbrug eller bæredygtighed

B.  I bestemmer selv om filmen skal have en optimistisk 
eller pessimistisk slutning, men slutningen skal 
være forholdsvis tydelig i sin holdning.

C. Vælg materialer og skab jeres figurer og baggrund
D.  Optag jeres stopmotionfilm. I kan fx bruge program-

met Stopmotion Studio til IOS og Android-enheder.

LITTERATUR OG LINKS TIL ARBEJDET
MED “DINNER FOR FEW”
OM KORTFILMGENREN
Mere om kortfilmgenren og Richard Raskins parametre 

OM DRAMATURGI OG FILMISKE VIRKEMIDLER
Filmleksikon med beskrivelser af de filmiske 
virkemidler og deres funktion

OM STOPMOTIONFILM
Guide til hvordan I laver stopmotionfilm, herunder teknik og 
figurer.
Stopmotion Studio 

OM GRÆKENLANDS FINANSKRISE
Grækenlands gældskrise

ELEVARK – DINNER FOR FEW

http://analysesiden.dk/kortfilm/
https://filmcentralen.dk/grundskolen/filmsprog
https://filmcentralen.dk/grundskolen/undervisning/film-x-animation?sub=15886#chapter
https://apps.apple.com/us/app/stop-motion-studio/id441651297
https://da.wikipedia.org/wiki/Gr�kenlands_g�ldskrise


SYNOPSIS
Udenfor en fødselsklinik får en roma-familie besked om, 
at deres mindreårige datter netop har født en lille pige. 
Faderen er ikke glad for denne nyhed, og han giver sin 
kone skylden for den alt for tidlige graviditet. 
Men situationen strammer til, da hospitalet afkræver 
dem en signatur, der bekræfter, at de er pigens forældre. 
Nu risikerer de, at myndighederne vil gribe ind og skille 
familien ad, og faderen må tage på en afgørende rejse.

CREDITS
Genre: Fiktion, realfilm 
Produktionsland og år: Rumænien, 2016 
Instruktion:  Adrian Silisteanu 
Længde: 20 min

Deltog i Ungdomskonkurrencen og Hovedkonkurrencen i OFF17.

WRITTEN/UNWRITTEN
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MÅL
I skal:
» Søge information om romaerne
»  Lave en dramaturgisk analyse med udgangspunkt i  

tre-akter-modellen
» Bruge et udvalg af De 7 parametre for den gode kortfilm
» Lave en tematisk analyse ud fra udvalgte scener i filmen
» Analysere brugen af udvalgte filmiske virkemidler og deres virkning
» Fortolke og diskutere filmen
» Lave et stamtræ over familien i filmen

OPGAVER
Jeres analyse skal præsenteres for klassen i et PowerPoint eller et andet program. Tag skærmbilleder fra det uddrag, der 
indgår i materialet, og indsæt dem i jeres præsentation. Billederne skal bruges som dokumentation for jeres iagttagelser 
og pointer.

1. FIND BAGGRUNDS-
 VIDEN OM ROMAER
“Written/Unwritten” foregår i Rumænien, men familien, 
som vi følger, er romaer. 
Søg viden om romaerne på nettet, og lav en kort præ-
sentation om deres historie, sprog og levevis. 

2. TRE-AKTER-MODELLEN 
Brug tre-akter-modellen til at analysere dramaturgien 
i ”Written/Unwritten”.
A.  Hvad sker der i filmens første akt?  

Hvordan udvikler forholdet mellem personerne  
sig i første akt?

B.  Hvad sker der i anden akt? Hvad er filmens første 
vendepunkt?

C.  Hvad sker der i tredje akt? Hvad er filmens andet 
vendepunkt?

3. ANALYSE UD FRA
 UDVALGTE
 PARAMETRE
Analysér filmen ved hjælp af følgende parametre:
Parameter 2 – Kausalitet og valg
Parameter 3 – Konsekvens og overraskelse
Parameter 7 – Slutning og helhed

A.  Hvilken sammenhæng er der mellem filmens  
begivenheder?

B.  Forklar hvilke valg hovedpersonerne skal træffe,  
og hvordan de er havnet i disse situationer.

C.  Opfører filmens personer sig på den samme måde 
hele tiden, eller gør nogle af dem på noget tidspunkt 
noget overraskende? Hvis ja, hvad og hvorfor?

D. Hvordan markerer filmen tydeligt, at den er slut?

ELEVARK – WRITTEN/UNWRITTEN

https://filmcentralen.dk/gymnasiet/filmsprog/tre-akter-modellen
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4. ANALYSE AF UDDRAG AF FILMEN
For at kunne løse opgaven har I brug for at se uddrag af filmen. Uddragene kan ses på filmfestival.dk og
filmportalfyn.dk. Til opgaven skal I også benytte Filmleksikon A-Z. Direkte links findes i teksten. 

Filmen åbner på en sort skærm, hvor filmens titel langsomt toner frem, som om den blev skrevet med en urutineret hånd-
skrift. Hvilke forventninger skaber dette, sammen med titlen, til filmen?

Uddrag 1 (7:05-10:40)
Da Lulughia og Ursaru skal finde Guiberina, får tilskueren et væld af forskellige indtryk og informationer via dialogen, bag-
grunden og de synkrone baggrundslyde. Find eksempler på disse tre elementer, og hvordan de bidrager til filmens udtryk. 
Bemærk f.eks. 7-8 sekunders supertotal (8:46-8:54) Efterfulgt af 10 sekunders total (8:54-9:04), hvor tilskueren får en del 
at vide om Lulughia, Ursaru og det sted, de er kommet hen. 

Prøv f.eks. at forklare hvorfor Ursaru og Lulughia krydser floden vha. træstammerne, frem for broen, der ligger 50 meter 
længere væk.

Hvor lang tid går der fra Guiberina kommer ud (10:05), til hun kigger på sin datter? Hvordan reagerer Lulughia?

Uddrag 2 (12:15-14:30)
Hvordan viser Alexandra sine følelser overfor Guiberina? Hvordan reagerer Guiberina på at stå overfor sin datter (der er 
nybagt mor)?
Hvor opbevarer Guiberina sine identifikationspapirer? Hvorfor skal vi se det?

Uddrag 3 (17:18-17:56)
Hvorfor skal vi se, at Guiberina skriver under?

I sidste indstilling inden rulleteksterne, ses Ursaru, der holder babyen og taler venligt til hende. Hvorfor slutter filmen 
med netop den sekvens? Bemærk den synkrone lyd henholdsvis på hospitalet, og mens Lulughia og Ursaru er på tur. 
Hvordan bruges den som virkemiddel?

Der er relativt mange karakterer i filmen, og deres indbyrdes forhold er ret komplekse, men væsentlige for filmens hand-
ling. Hvorfor forklares de ikke på en mere overskuelig måde?

ELEVARK – WRITTEN/UNWRITTEN

https://filmfestival.dk/med-skolen-i-biografen/
https://filmportalfyn.dk/off-i-msib-made-in-europe/
https://filmcentralen.dk/gymnasiet/filmsprog/synkron-lyd-og-asynkron-lyd
https://filmcentralen.dk/gymnasiet/filmsprog/supertotal
https://filmcentralen.dk/gymnasiet/filmsprog/total
https://filmcentralen.dk/gymnasiet/filmsprog/synkron-lyd-og-asynkron-lyd
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6. STAMTRÆ
Lav et stamtræ, eller en anden overskuelig oversigt 
over filmens personers tilhørsforhold.

Oversigt over navngivne personer:
Porumbita Minadora 
Ursaru “Pardica” Pardaian 
Guiberina Duduiana 
Florin Duduiana 
Marin “Marinica” 
Lulughia “Lulu” Duduiana 
Alexandra “Barbisa” Duduiana

5. FORTOLKNING
A.  Hvis “Written/Unwritten” har en hovedperson, må 

det være Ursaru Pardaian, men han er meget svær 
at holde af.  
 
Find i første omgang de situationer i filmen hvor 
han optræder usympatisk, vredt eller aggressivt, og 
forsøg at forklare hans opførsel.  
 
Prøv dernæst at finde situationer hvor han faktisk 
forsøger at hjælpe eller beskytte andre.

B.  Diskutér i grupper hvad der motiverer Ursaru, og 
hvorfor filmen vælger at portrættere ham som den 
gør?

C.  Diskutér desuden om filmen fremstiller romaer i et 
positivt eller negativt lys.

LITTERATUR OG LINKS TIL ARBEJDET
MED “WRITTEN/UNWRITTEN”
OM KORTFILMGENREN
Mere om kortfilmgenren og Richard Raskins parametre 

OM DRAMATURGI OG FILMISKE VIRKEMIDLER
Filmleksikon med beskrivelser af de filmiske 
virkemidler og deres funktion

OM ROMAERE
Fakta om romaere

ELEVARK – WRITTEN/UNWRITTEN

http://analysesiden.dk/kortfilm/
https://filmcentralen.dk/grundskolen/filmsprog
https://faktalink.dk/titelliste/sigo


SYNOPSIS
Mød Dvergsnes-familien fra Kristiansand 
i Norge. En helt almindelig familie med 14 
medlemmer. De ligner os andre, og deres liv 
er som vores fyldt med glæder og sorger, 
men udefra virker måden, som de taler om 
livets op- og nedture og tackler dem på, 
måske en smule anderledes.

CREDITS
Genre: Fiktion, realfilm
Produktionsland og år: Norge, 2015
Instruktion: Even Hafnor og Lisa Brooke Hansen
Længde: 21 min

Deltog i Ungdomskonkurrencen og Hovedkonkurrencen i OFF16.

SMALL TALK
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MÅL 
I skal:
» Undersøge hvad smalltalk er, og hvad man kan smalltalke om
» Lave en personkarakteristik af hovedpersonen Elisabeth
» Bruge et udvalg af De 7 parametre for den gode kortfilm
» Lave en tematisk analyse ud fra udvalgte scener i filmen
» Analysere brugen af udvalgte filmiske virkemidler og deres virkning
» Fortolke og diskutere filmen
» Lave en reklame for jeres egen hjemby

1. SMALL TALK
Smalltalk er et begreb, der dækker det at tale med 
andre mennesker om emner uden at gå i dybden med 
noget. Man kunne måske kalde det for “hyggesnak”. 
Emnerne er ofte lidt ligegyldige, for pointen med small-
talk er at skabe kontakt og møde nye mennesker på en 
måde, så ingen dummer sig. 
Men hvordan smalltalker man, og hvilke emner kan man 
egentlig snakke om? Lav gruppevis en liste på 5-10 
emner, som I mener, at man kan tale med alle om, og 
en liste med 5-10 emner, som man ikke kan bruge til 
smalltalk.

2. ELISABETH
Lav en personkarakteristik af Elisabeth.
A. Hvilket indtryk får vi af hende i filmens anslag?
B.  Hvordan modtager Espens familie hende? Læg især 

mærke til samtalerne, undertekster og kropssprog.
C.  Hvad synes I om Espens opførsel overfor Elisabeth 

ved Hannes fødselsdag?
D.  Hvorfor er Elisabeth mon ikke med ved mormorens 

dødsleje? Hvem overtager hendes rolle som outsi-
der ift. Dvergsnes-familien – og på hvilken måde?

OPGAVER
Jeres analyse skal præsenteres for klassen i en PowerPoint eller et andet program. Tag skærmbilleder fra de scener, der 
indgår i materialet, og indsæt dem i jeres præsentation. Billederne skal bruges som dokumentation for jeres iagttagelser 
og pointer.

3. ANALYSE UD FRA
 UDVALGTE
 PARAMETRE
Analysér filmen ved hjælp af følgende parametre:
Parameter 4 – Billede og lyd
Parameter 6 – Enkelthed og dybde
Parameter 7 – Slutning og helhed

A.  Har filmen et specielt visuelt udtryk og en 
særlig stil?

B. Er filmens lydside med til at fortælle historien?
C. Foregår filmen i få settings (miljøer)?
D. Har historien en dybere mening?
E. Hvordan viser filmen tydeligt, at den er slut?

ELEVARK – SMALL TALK
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4. ANALYSE AF UDDRAG AF FILMEN
For at kunne løse opgaven har I brug for at se uddrag af filmen. Uddragene kan ses på filmfestival.dk og
filmportalfyn.dk. Til opgaven skal I også benytte Filmleksikon A-Z. Direkte links findes i teksten.

Uddrag 1 (0:00-2:33)
Filmen åbner med et meget privat blik ind i Espen og Elisabeths forhold. Det filmes i en statisk kamera-indstilling, ind 
gennem døråbningen. Hvilken effekt har denne åbning, hvor tilskuerne kastes ind i denne intime situation - uden nogen 
introduktion?

Efter de er færdige med deres forehavende, begynder Espen at tale om et tilsyneladende helt nyt emne. Hvorfor?
Hvordan påvirker det tilskuerens (og muligvis Elisabeths) opfattelse af, hvad der lige er sket?

Karakterisér de oplysninger, vi får om personerne, der hvor de introduceres. Hvorfor er det netop disse oplysninger, vi 
får? Kommentér de billeder, og den asynkrone musik, der kører, mens vi får oplysningerne. Hvordan passer det sammen, 
og hvilket indtryk får man, som tilskuer, af filmens holdning til dens egne karakterer?

Overvej om billedkompositionen underbygger eller modsiger fortællerstemmens beskrivelser.
Hvordan passer beskrivelse, billede og lyd sammen i præsentationen af Kristiansand? Hvor kunne man støde på den 
slags beskrivelser?

Familiefotoet i slutningen af introduktionen bliver vist i 4 sekunder. Der er 14 mennesker på billedet. Hvorfor vises det i 
så kort tid, og hvad kan man sige om familien ud fra billedet?

Tre-Akter-Modellen
Brug tre-akter-modellen til at analysere dramaturgien i “Small Talk”.
A. Find filmens to vendepunkter. Hvordan overrasker de to vendepunkter tilskueren? 
B. Hvad er filmens midtpunkt? 
C. Hvilken rolle spiller vendepunkterne og midtpunktet i “Small Talk” i forhold til temaet?
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https://filmfestival.dk/med-skolen-i-biografen/
https://filmportalfyn.dk/off-i-msib-made-in-europe/
https://filmcentralen.dk/gymnasiet/filmsprog/indstilling
https://filmcentralen.dk/gymnasiet/filmsprog/synkron-lyd-og-asynkron-lyd
https://filmcentralen.dk/gymnasiet/filmsprog/billedkomposition
https://filmcentralen.dk/gymnasiet/filmsprog/tre-akter-modellen
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5. SMALL TALK OG FORLEGENHED
A.  Lav to søjler. En med hvad Dvergsnes-familien taler om i de tre scener i filmen, og en med hvad de måske burde tale 

om. Hvorfor taler de fx ikke om mormorens sygdom?
B.  Den canadiske sociolog Erving Goffman viser i sin bog The Interaction ritual fra 1967, hvordan brud på den sociale 

orden i en situation kan føre til oplevelsen af forlegenhed eller pinlighed hos dem, der deltager i situationen.  
Bruddet, der skaber forlegenhed, kan først og fremmest opstå ved, at person (eller en aktør, som Goffman kalder det) 
taber ansigt ved at komme til at afsløre noget, der skulle være forblevet skjult: Det kan være, at man slår en kæmpe 
prut i dansktimen, eller at man vinker til nogen, som ikke vinker tilbage. Det pinlige eller skamfulde i denne situation 
opstår altså ved, at individet ikke er i stand til at præsentere sig selv på den ønskede måde i forhold til forventninger 
til situationen og krav til den sociale rolle. Det pinlige ansigtstab hænger altså sammen med en manglende evne til 
at iscenesætte sig selv og styre situationen. For det andet kan man også føle sig forlegen eller pinligt berørt, når en 
anden taber ansigt, afsløres og burde føle skam, uanset om denne gør det eller ej. 
 
I ”Small Talk” er der flere eksempler på situationer, der virker pinlige og ubehagelige, men hvorfor gør de egentlig det? 
Diskutér hvem der taber ansigt i filmen, og hvem der føler sig forlegne eller pinligt berørte.

6. DISKUSSION
Diskutér i grupper, om I tror, at der er forskel på nord-
europæiske og sydeuropæiske familiers måde at være 
sammen på.

7. REKLAME
Hvordan ville I beskrive jeres hjemby? Lav en reklame 
(plakat, film eller lignende) for jeres hjemby.

LITTERATUR OG LINKS TIL ARBEJDET
MED “SMALL TALK”
OM KORTFILMGENREN
Mere om kortfilmgenren og Richard Raskins parametre

OM DRAMATURGI OG FILMISKE VIRKEMIDLER
Filmleksikon med beskrivelser af de filmiske 
virkemidler og deres funktion

Link til “undertekst” og samtaleanalyse 
Link til Erving Goffman
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http://analysesiden.dk/kortfilm/
https://filmcentralen.dk/grundskolen/filmsprog
https://dansksiderne.dk/index.php?id=7675
https://da.wikipedia.org/wiki/Erving_Goffman


MADE IN EUROPE
– EN TEMATISK DISKUSSION

A.
Filmene er samlet om et fælles tema (Made in Europe), men hvordan kommer dette 
fælles tema til udtryk i filmene? Kan man finde andre tematiske ligheder?
Har filmene nogle filmiske virkemidler til fælles? Tilfører det noget til den enkelte film 
at være sat sammen med andre film, der har nogle tematiske fællesnævnere?

B.
Alle de udvalgte film forholder sig til problemer og udfordringer, som vi som europæ-
ere står overfor i dag, men bør man overhovedet bruge historier og fortællinger, særligt 
hvis de er fiktive eller iscenesatte, til at påvirke andres holdninger? 
Hvilke etiske dilemmaer kunne man støde på?

C.
I 1901 sagde Georg Brandes i en tale, at ”Det, at vi er danske, udelukker jo ikke, at vi er 
europæere. Danmark ligger som bekendt i Europa. Men det, at vi er europæere, udeluk-
ker ikke heller, at vi er danske. Vi taler ikke europæisk – det er ikke noget Sprog. Vi 
taler dansk.” Diskutér Brandes’ synspunkt.
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