
 

Brug novellen som inspiration til at lave en film, hvor der er et klart hierarki mellem 3-4 

personer. 

 

Start med at gå ind på hjemmesiden for jeres studie. Her skal I: 

1. Se introfilmen til jeres studie 

2. Fordele rollerne mellem jer (instruktør, fotograf / scenograf, skuespiller, klipper) 

3. Se hvilke baggrundsfilm, der findes til jeres studie 

 

Herefter skal I finde på filmens handling. 

Tal om følgende spørgsmål: 

- Hvem er med i filmen? 

o Hvilke personer skal være med i filmen og hvordan deres relationer er til 

hinanden? 

o Tal om gruppens hierarki – hvem er leder? Offer? Er der en medløber? 

o Vælg en fra gruppen som hovedperson og tal om, hvordan I kan fortælle filmen 

fra hovedpersonens synspunkt (fx brug af nærbilleder, musik, handlinger) 

- Hvad vil personerne gerne opnå? 

o Lederen vil gerne bestemme over de andre – dette skaber jeres konflikt 

o Vil hovedpersonen sige fra og trodse lederen? (Tal om magtforholdet mellem at 

være kat / hund som i novellen) 

- Hvor foregår handlingen? 

o Vælg 1 – max 2 baggrundsfilm, hvor jeres handling skal foregå 

o Husk at I også kan lave optagelser i nærbilledestudiet 

- Hvordan rundes historien af? 

o a) Kommer det til en konfrontation, hvor nogen siger fra (konflikten løses) 

o b) Gruppen indordner sig og gør som lederen befaler (konflikten optrappes) 

o c) Åben slutning (publikum ved ikke om konflikten løses)  

- Overvej om jeres film skal være en bestemt genre? 

- Se på indklipsbillederne til jeres baggrundsfilm – hvordan kan I bruge de ekstra billeder 

til at skabe stemning og handling? 

- Vil I bruge bestemte rekvisitter eller kostumer? 

- Hvordan vil I bruge lyden til at opbygge stemningen? 

Husk: I skal ikke gå i detaljer, da I helt sikkert får nye idéer, mens I optager filmen.  



 

Brug novellen som inspiration til at lave jeres egen filmscene, hvor en hovedperson skal 

overvinde sin indre frygt. 

 

Start med at gå ind på hjemmesiden for jeres studie. Her skal I: 

1. Se introfilmen til jeres studie 

2. Fordele rollerne mellem jer (instruktør, fotograf / scenograf, skuespiller, klipper) 

3. Se hvilke baggrundsfilm, der findes til jeres studie 

 

Herefter skal I finde på filmens handling. 

Tal om følgende spørgsmål: 

- Hvem er med i filmen? 

o Hvem er jeres hovedperson, og hvad er personen bange for? 

o Hvem møder hovedpersonen, og hvad får dem til at virke farlige?  

o Prøv at lave en del af filmen, som om den foregår inde i hovedpersonens tanker 

(fx drøm, minder, fantasi)  

- Hvad vil personerne gerne opnå? 

o Jeres hovedperson skal overvinde sin frygt – men hvordan? 

- Hvor foregår handlingen? 

o Vælg 1 – max 2 baggrundsfilm, hvor jeres handling skal foregå 

o Husk at I også kan lave optagelser i nærbilledestudiet 

- Hvordan rundes historien af? 

o Fører hovedpersonens møde med frygten til en konfrontation? 

o Eller opdager personen at frygten er der uden grund? 

- Overvej om jeres film skal være en bestemt genre? 

- Se på indklipsbillederne til jeres baggrundsfilm – hvordan kan I bruge de ekstra billeder 

til at skabe stemning og handling? 

- Vil I bruge bestemte rekvisitter eller kostumer? 

- Hvordan vil I bruge lyden til at opbygge stemningen? 

Husk: I skal ikke gå i detaljer, da I helt sikkert får nye idéer, mens I optager filmen.  



 

I skal lave en film, hvor en magtfuld person ødelægger planerne for en gruppe venner. Men 

nogen samler modet til at sige fra og sætte personen på plads.  

 

Start med at gå ind på hjemmesiden for jeres studie. Her skal I: 

1. Se introfilmen til jeres studie 

2. Fordele rollerne mellem jer (instruktør, fotograf / scenograf, skuespiller, klipper) 

3. Se hvilke baggrundsfilm, der findes til jeres studie 

 

Herefter skal I finde på filmens handling.  

Tal om følgende spørgsmål: 

- Hvem er med i filmen? 

o Hvem er med i venne-gruppen? 

o Hvem er den magtfulde person, de møder? 

o Kender personerne hinanden på forhånd eller er de fremmede overfor hinanden? 

o Hvem siger fra? 

- Hvad vil personerne gerne opnå? 

o Den truende person er med til at skabe en konflikt, der forhindrer gruppen i at 

nå et mål – hvilket mål skal det være? 

- Hvor foregår handlingen? 

o Vælg 1 – max 2 baggrundsfilm, hvor jeres handling skal foregå 

o Husk at I også kan lave optagelser i nærbilledestudiet 

- Hvordan rundes historien af? 

o Nogen siger fra overfor den magtfulde person – men lykkes det at få sat den 

magtfulde person på plads og ændre hierarkiet? 

- Overvej om jeres film skal være en bestemt genre? 

- Se på indklipsbillederne til jeres baggrundsfilm – hvordan kan I bruge de ekstra billeder 

til at skabe stemning og handling? 

- Vil I bruge bestemte rekvisitter eller kostumer? 

- Hvordan vil I bruge lyden til at opbygge stemningen? 

Husk: I skal ikke gå i detaljer, da I helt sikkert får nye idéer, mens I optager filmen. 

 


