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Formål:  

 At lave en personkarakteristik, at undersøge filmens tema og 
formulere filmens budskab  

 At undersøge ”skolefilm”  

 At lave en video, der bruger provokerende montage  
 
Opgaver  
 
Personkarakteristik – tema – budskab  
I grupper  
 
I skal lave en powerpointpræsentation med billeder og tekst. I skal tage 
framegrabs fra traileren til ’Old Boys’. Traileren ligger på YouTube. Jeres 
powerpoint skal bruges til et oplæg, der forklarer følgende: 
 

1. Lav en personkarakteristik af Amberson. Find 2-3 passende billeder 
af ham. Beskriv både hans ydre og hans indre. 

2. Lav en personkarakteristik af Winchester. Find 2-3 passende 
billeder af ham. Beskriv både hans ydre og hans indre. 

3. Diskuter, hvad ”mod” og ”mandighed” er i filmen. Find 3-4 passende 
billeder. Forklar, hvordan ”mod” og ”mandighed” tematiseres i 
filmen. 

4. Skriv med jeres egne ord, hvad I synes, er filmens budskab. Find 1 
billede, der passer til budskabet.  

 
 
 
 
 

https://filmcentralen.dk/grundskolen/filmsprog/synlig-klipning
https://www.youtube.com/watch?v=N36z1-WzUvk


OLD BOYS / SIDE 2 

 

 
Skolen på film 
I grupper  
I skal lave en powerpointpræsentation med billeder og tekst, der 
præsenterer film og tv-serier, der foregår på skoler. Jeres powerpoint skal 
bruges til et oplæg, der forklarer følgende: 
 

5. Lav en liste med alle de film og tv-serier, I kender, der foregår på en 
skole. Find billeder på nettet.  

6. Hvilke karakterer finder man ofte i film, der foregår på skoler? Find 
billeder, der illustrerer nogle af de forskellige karakterer. 

7. Hvad tematiserer filmene og serierne? Find billeder, der illustrerer 
de temaer, der kommer til udtryk i de forskellige film og tv-serier. 

8. Se traileren til ’Sierra Burgess Is a Looser’ på YouTube. Forklar, 
hvilke forskelle og ligheder der er mellem ’Sierra Burgess Is a 
Looser’ og ’Old Boys’  
– undersøg fx plot, karakterer og miljø. 

9. Hvorfor er skolen en god ramme om ungdomsfilm? 
 
Videobrev – provokerende montage 
I grupper  
 
I skal lave et videobrev med 15-20 indstillinger, der fortæller om livet på 
skolen. Jeres video skal redigeres og indeholde følgende typer af 
optagelser: 
 

10. Indstillinger, I selv optager på skolen. Det kan fx være 
undervisningssituationer.  

11. Indstillinger, I finder på nettet, fx på YouTube. Det kan være 
fængsler, naturen eller andet, som I vil bruge i en sammenligning 
med livet på skolen. 

12. Indstillinger, hvor en elev holder skilte med tekst, I selv har digtet. 
Det kan fx være spørgsmål til tilskueren. 

 

https://filmcentralen.dk/grundskolen/filmsprog/karakterer
https://www.youtube.com/watch?v=q9Pk_Eq4BUc
https://filmcentralen.dk/grundskolen/filmsprog/plot-og-praemis
https://filmcentralen.dk/grundskolen/filmsprog/karakterer
https://filmcentralen.dk/grundskolen/filmsprog/indstilling

