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Syv korte dokumentarfilm om unges forhold til mobning, hashrygning, forældre, frihed og rammer

En filmserie om mobning, hashrygning,
forældre, frihed og rammer.

Filmserien OPDRAGELSE er syv korte personlige dokumentarfilm om
unges forhold til mobning, hashrygning, forældre, frihed og rammer.
Syv unge i alderen 16 til 24 år med helt forskellige baggrunde og opvækstbetingelser er blevet udstyret med et videokamera. Med udgangspunkt i spørgsmål som: Hvad er god opførsel? Hvad er dårlig opførsel?
Hvorfor er jeg, som jeg er? Hvad kommer jeg af? Hvad er opdragelse?
Hvem opdrager hvem? Hvad er vigtigt for mig? – har de unge søgt
svar i deres eget liv. Det er der kommet syv meget stærke, gribende og
personlige film ud af.
Vi er bl.a. med, når Christoffer tager tilbage til barndommens land i
fiskerbyen Hirtshals, hvor farens gemyt og byens puls overgår hinanden
i besindighed, når Adam tager temperaturen på god og dårlig opførsel
på Nørrebros gader, når Luisa, der stadig har mareridt over den mobning
hun blev udsat for i folkeskolen, beslutter sig for at opsøge pigerne fra
hendes klasse, og når Mia gør op med barndommens løgne og stiller
faren spørgsmålet: Hvem er mest forælder for hvem?
De unge skildrer en verden som er både kompleks, smertelig og fyldt
med opgør og valg, men også en verden der ligger for fødderne af den,
der tør gribe livet. Mens de unge søger svarene på deres spørgsmål, bliver
vi, publikum klogere på livet og vores egen opdragelse.

Om materialet
Dette undervisningsmateriale henvender sig til folkeskolens ældste
klasser, gymnasiet og ungdomsuddannelserne. Det kan bruges i fagene
dansk og mediefag. Materialets overskrift er ligesom filmenes OPDRAGELSE. Det består primært af interviews med de syv unge instruktører
om deres film. Samtidig indeholder det citater om opdragelse, et afsnit
om filmanalyse og til sidst skal eleverne forholde sig til deres egen
opdragelse – og hvordan de bedst kan fortælle om den.
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Teatret. Her samarbejder unge fra forskellige sociale, etniske og
religiøse baggrunde med professionelle kunstnere om at skabe
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film-, radio- og teaterproduktioner baseret på deres egne historier.
Læs mere om C:NTACT på www.contact.dk.
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”Al opdragelse er hæmninger, der er blevet os
påført, og hurra for nogle af de hæmninger.”
- Helle Gotved, dansk gymnastikpædagog og forfatter
(1912-2006)

”Børn har aldrig været særligt gode til at
lytte efter de voksne,
men de har aldrig
forsømt at imitere
dem.”
– James Arthur Baldwin,
amerikansk forfatter,
essayist, dramatiker,
digter og social kritiker
(1924-1987)

”Børn skal ikke opdrages. Hvis vi holdt
fingrene væk, så ville
de alligevel lære at
gå og tale. Der ville
ske det samme uanset hvad forældrene
gør.”
– Johnny Madsen, dansk
musiker, sangskriver og
kunstmaler (1951-)

”God opdragelse består i, at man skjuler hvor
højt man sætter sig selv, og hvor lavt man
sætter andre.”
– Jean Cocteau, fransk digter, forfatter og filminstruktør (1889-1963)

”Hvis du vil civilisere
en mand, så begynd
med hans bedstemor.”
– Victor Hugo, fransk
forfatter (1802-1885)

”At råbe efter sine
børn for at få dem til
at lystre er lige som
at styre en bil ved
hjælp af hornet – og
resultatet vil stort set
være det samme.”
– Burton Hillis, pseudonym for den amerikanske forfatter og klummeskribent William E.
Vaughan (1915-1977

”Børn behøver mere et forbillede end kritik.”
– Joseph Joubert, fransk essayist (1754-1824)

”Det er en fejl, at der
ikke findes et bad,
som kan kurere dårlige manerer – men
drukning vil hjælpe.”
– Mark Twain, amerikansk humorist og forfatter (1835-1910)

”En god opdragelse
har også en skrækkelig ulempe: den
udelukker en fra de
mange.”
– Oscar Wilde, irsk forfatter (1854-1900)

”Fra skolens side må man også kunne sige til forældrene, at hvis lærerne skal yde deres bedste, skal forældrene også tage sig sammen med
hensyn til opdragelsen.” – Gitte Bech, dansk politiker fra Venstre og tidligere
forsvarsminister

”Her i livet lærer
mennesket først at
gå og tale. Dernæst
lærer det at sidde stille og holde mund.”
– Marcel Pagnol, fransk
forfatter, dramatiker og
filminstruktør (18951974)
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”Hvor vover man at overlade hele opdragelsen
af den næste generation til forældre, der ikke
ejer nogen anden påviselig kvalifikation hertil
end et velgennemført samleje?”
– Eva Moberg, svensk forfatter og dramatiker (1932-2011)
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”Korrektion gør meget, men opmuntring
gør mere.”
– Johann Wolfgang von
Goethe, tysk forfatter,
videnskabsmand og filosof (1749-1832)

”Man kan ikke prygle noget ind i børn, men man kan klappe meget ud
af dem.” –Astrid Lindgren, svensk forfatter (1907-2002)

”Mange mænd føler sig invalideret af alle de
normer, som de er blevet påduttet af kvindelige
pædagoger.” – Georg Lylle

”Vær ikke bekymret, fordi dine børn aldrig
lytter til dig. Vær bekymret, fordi de altid
betragter dig.” – Robert Fulghum (1937-)

”Det er en dårlig elev,
som ikke overgår sin
læremester.”
– Leonardo da Vinci, italiensk maler, billedhugger, arkitekt, ingeniør,
opfinder, botaniker og
anatom (1452-1519)

”Det er lettere at regere en nation end at
opdrage tre børn.” –
Winston Churchill,
britisk politiker og
statsmand (1874-1965)

”Kernen i frihed er at
tvivle på autoriteter.”
– Ukendt

”Først da jeg oplevede min egen mangel på
kompetence som far, begyndte jeg langsomt at
lære, hvor jeg før kun havde uddannet mig.” –
Jesper Juul, dansk forfatter og familieterapeut (1948-)

”Opdragelse er de
voksnes organiserede forsvar mod
ungdommen.”
– Mark Twain, amerikansk humorist og
forfatter (1835-1910)

”Man må huske at
fortælle sine børn en
masse vrøvl, mens de
er små, ellers risikerer man, at de reagere uforstående over
for vrøvl fra voksne.”
– Michael Rode, dansk
kunstner

”Alt for mange børn er forkælede. De er prinser
og prinsesser. Det tager tid, før de vænner sig
til at tage hensyn til andre. Den dressur begynder i børnehaveklasserne, og det er svært,
men nødvendigt.” – Bertel Haard, dansk politiker
fra Venstre og tidligere minister (1944-)

”Jeg har lært tavshed fra de snakkesalige, tolerance fra de intolerante,
venlighed fra de uvenlige. Men besynderligt nok er jeg utaknemlig
over for mine lærere.” – Kahlil Gibran, libanesisk-amerikansk forfatter og
digter (1883-1931)

”Mennesker fødes
ikke, de dannes.”
– Erasmus af Rotterdam,
nederlandsk teolog, filosof og humanist
(1466-1536)

Arbejdsspørgsmål
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1

Sæt jer i grupper, og del citaterne i mellem jer.
Diskutér hvad de hver især betyder.

2

Hvilke syn på opdragelse repræsenterer citaterne?

3

Hvilke er I enige i? Hvilke er I uenige i?

4

Kig på de citeredes nationalitet, profession og levetid. Har det nogen betydning for citaternes indhold?
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2
Af Kathrine Saxild

havde kendt hele sandheden om min fortid, men havde
fået en masse at vide af forskellige personer, der modsagde hinanden. Jeg besluttede mig for at det simpelthen
skulle handle om min far og forholdet til min far og
opdragelse, da han ikke har opdraget os. Jeg undrede
mig over at han altid har været mere som en ven end som
en far. Og hvorfor han ikke har været mere med i vores
opdragelse og ikke opførte sig som en far bør opføre sig.

Hvad laver du, når du ikke laver film på C:NTACT?
Jeg er arbejdsløs lige nu. Jeg skal tjene værnepligt her til
august, så det går jeg og venter på nu. Jeg skal i militæret
i 4 måneder, for at se om det er noget for mig; om det er
noget jeg kunne tænke mig at forsætte med i fremtiden.
Prøv at fortæl om forløbet omkring filmen
– hvordan kom du i gang?
Min bedstemor er sådan en natteravn – og hun får
ofte tilbud til nogle unge. Så fik hun det her tilbud fra
C:NTACT, som hun sendte til mig og sagde at hun syntes jeg skulle undersøge hvordan mit liv havde været.
Og så gik jeg så i gang med det.

Hvorfor var det lige den film du fandt på?
Fordi det er noget der har optaget mig meget – lige siden
jeg var helt lille. At finde ud af hvem min familie er og
var. Hvorfor de er som de er. Jeg ville gerne vide hvorfor
jeg endte hos en plejefamilie, når jeg nu havde en far,
som jeg troede skulle tage sig af mig. Jeg følte mig lidt
forrådt og ville gerne vide hvad der var sket.  Nej, ikke
forrådt.. Jeg følte mig forladt!

Hvordan var opstarten med filmforløbet så?
Jeg skrev en mail til Ilan og Camilla. Jeg kom ind til
C:NTACT en lørdag og så sad vi og snakkede om hvad
der skulle foregå og hvordan kunne vi tænke os at
lave den her film. Hvad skulle den handle om: Nutid,
fremtid eller fortid. Vi mødtes en gang om ugen, hvor
vi arbejdede på vores emne og hvordan man betjente
et kamera, og hvordan laver man de bedste scener man
kan og hvem skulle være med i scenerne.

Så du havde en ambition med at
lave den film? Hvad var ideen?
Det var at kende sandheden om mit liv og finde ud af
hvordan tingene fungerer. Det var min ambition at lære
mig selv bedre at kende og kende min fortid.

Hvornår besluttede du dig for
hvad din film skulle handle om?
Det besluttede jeg mig rimelig hurtig for fordi jeg ikke
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Opnåede du det du ønskede?
Det syntes jeg – jeg fik rigtig mange ting at vide. Og det
var rigtig godt. Det er rigtig godt at kende til det, så
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gerne vise at systemet greb meget sent ind og det måske kan
være en øjenåbner til at man skal være mere opmærksom
på dem omkring en, og ens venner. Så man kan hjælpe og
gribe ind, hvis man har mistanke om noget ikke er som
det skal være. Det kan jo være der forgår noget, der ikke
skal foregå. Derudover, ville jeg også selv gerne vide noget
om mit liv.
Var det en film, som var vigtig for dig at lave?
Det synes jeg. Den kom på et tidspunkt, hvor jeg stod i en skillevej. Det var vigtigt for mig at lave – også for at gennemføre det.
Hvorfor blev den vigtig for dig?
Fordi det har været et rigtig svært emne at snakke om med
min familie. Jeg har aldrig kunne få dem til at sige det som
det var. Det er vigtigt at oplyse andre og vigtigt at oplyse
en selv også. Og det er svære at komme frem i livet, hvis
man ikke kender sin fortid.  Det har betydet meget for mig.
Jeg er blevet udfordret omkring grænser. Jeg har prøvet at
skubbe til de grænser jeg troede jeg havde. Og jeg har lært
nogle nye ting og at håndtere ting også.

man ikke skal gå og spekulere på det og spørge en masse
folk, som så siger noget forskelligt. Det er rart at have en
forklaring nu – og ikke flere forskellige. Det giver noget ro.
Hvilke udfordringer var der i at få fortalt den historie
du gerne ville have ud?
Der var rigtig mange. For det første skulle man jo have at
vide hvem der kunne være med i filmen og hvor mange.
Om de havde lyst til det. Det skulle handle om min far –
men også min fortid med min far. Og der er jo flere personer
ind over. Der er både mine søskende, min bedste der kunne
fortælle om det – og hvem skulle jeg have med? Ud over
det var der også den udfordring, at man skulle åbne sig og
tanken om, at der var nogle der skulle lære dig at kende,
som du ikke kender – det var også en udfordring.

Hvordan har oplevelsen været alt i alt?
Det har været en rigtig følsom oplevelse. Jeg har ikke lavet
filmen for at udstille nogen, jeg har lavet den for at få sandheden frem og måske også få min far til at se at der er brug
for nogle gange at man tager lidt mere fat om den rolle man
har i livet; tage et ansvar. Det har været rigtig følsomt, det
har været svært, men det har været det hele værd.

Stødte du på nogle problemer undervejs?
En af mine søskende ville ikke nævnes overhovedet, for det
ville simpelthen være for følsomt. Og så havde jeg nogle
andre søskende, der ikke havde imod at der blev fortalt
om det, men ikke vidste helt hvordan de skulle håndterer
det, hvis andre så dem. Så var der min far og min bedste
– og min far er ikke stolt af, at han ikke kunne være der
for mig og mine søskende, da vi var mindre. Det var også
en udfordring at få ham til at fortælle om det flere gange,
når det skulle filmes.
Havde du en ide om hvad du gerne ville
fortælle med filmen?
Jeg ville fortælle to ting. Jeg ville gerne fortælle, hvad der
sker bag lukkede døre. At der kan være vold i alle slags
familier. Også selv om man virker helt normal. Også vil jeg
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Jeg ville fortælle to ting.
Jeg ville gerne
fortælle, hvad
der sker bag
lukkede døre.
At der kan være
vold i alle slags
familier. Også
selv om man virker helt normal
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1

Skriv scenerne i Mias film ned i stikordsform, så I
kan huske, hvad der sker undervejs.

2

Mia fortæller, at arbejdet med filmen har været en
undersøgelse af, hvad sandheden omkring hendes
fortid er. Hvordan er det at følge med i en så personlig søgen?

3

Hvordan udvikler filmen sig? Hvordan får hun mere
at vide – og hvordan kommer det til udtryk?

4

Mia beskriver oplevelsen med filmen som en tagen
fat i ”den rolle man har i livet,” og at tage ansvar.
Diskutér, hvordan den personlige filmfortælling kan
være et instrument i den forbindelse. Tænk på de
andre instruktører, som også taler om dette.

5

Mia beskriver sin far som mere en ven end en far.
Beskriv forholdet som I synes hun præsenterer det
i filmen.

6

Diskutér, hvad I tror det betyder for en ikke at kende
sin fortid og få forskellige ting at vide om sin baggrund, ligesom Mia? Hvordan konfronterer Mia det?

7

Hvad siger filmen om temaet ”opdragelse”?
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Af Kathrine Saxild

Hvad laver du, når du ikke laver film hos C:NTACT?
Jeg studerer på Film- og Medievidenskab. Jeg har læst
2½ år på engelsk på Københavns Universitet, så jeg er
i gang med overbygningen nu. Jeg har også en masse
jobs ved siden af. Jeg er bl.a. filmanmelder for Onfilm.
dk, jeg er journalist for et firma i Italien, som dækker
alle de store filmfestivaler i verden, og jeg dækker så
dem i Danmark. Jeg har også lige været produktionsassistent på en film og skal nu til at være producerassistent på to afgangsfilm fra Den Danske Filmskole. Jeg
er resumeskriver på et medieovervågningsbureau som
hedder InfoPack, og så er jeg studentermedhjælper på
et oversættelsescenter.

Hvis du skulle sige lidt mere om hvordan I kom i
gang med at lave filmen – Hvad var det så der skete?
Efter vi havde lavet vores workshops, fandt jeg så ud af
at jeg ville lave en film, hvor min far og jeg skulle være
hovedpersonerne. Og så var det jo, at det krævede lidt
planlægning, hvor jeg skulle tage hjem til Hirtshals for
at filme der. Det krævede også noget planlægning at
skulle filme i både København og Hirtshals. Det var
sådan presset når man kom hjem, for man havde den
der lille korte periode til at få alle de lokaliteter filmet,
som jeg gerne ville have med. Det var lidt besværligt,
men det var stadigvæk overkommeligt. Der var også et
lille problem undervejs, hvor jeg mistede et bånd, hvor
der var en masse optagelser på fra København, som jeg
måtte genskab det igen. Og det var lidt af et helvede,
men...  Det var fint nok og jeg kunne også låne kameraet
nok til lige at kunne få fixet det. Så havde vi også sådan
en ekstra optagelse senere hen, under min flytning fra
Amager til Nørrebro, hvor mine forældre skulle komme
over og hjælpe mig. Så kunne jeg også lige optage lidt der.

Prøv at beskrive forløbet med at lave din film.
Vi startede med at lave en brainstorming med ideer i selskab med C:NTACT. Altså Ilan og Camilla og sammen
med tre andre instruktører. Jeg har egentlig altid godt
kunne tænke mig at lave en hyldest til Hirtshals, hvor jeg
kommer fra, men det skulle jo også pejles ind på det emne
med ”opdragelse”, så jeg tror det var lidt om at finde et fokus på en eller anden måde. Jeg syntes egentlig, at min far
var et oplagt valg, for han er nok sådan lidt et mysterium
for mig. Jeg tænkte, at jeg god kunne tænke mig at greje
de beslutninger, der har gjort at han er endt der hvor han
er, og så finde ud af hvorfor jeg er endt et helt andet sted
end han er. Det syntes jeg kunne være meget interessant.
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Hvad handler din film om?
Måske forskellen mellem og ligheden mellem mig og
min far. Også fordi at jeg egentligt altid har gået og
tænkt over – Hold da op, hvor vi er godt nok forskellige os to! Jeg har lavet noget helt andet og han har en
helt anden livsstil, sådan meget spartansk levevis, men
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jeg er sådan lidt mere ... Jeg skal bare opleve noget, suge
indtryk til mig nærmest. Det er nok også derfor jeg flyttede
herover. Det tror jeg er emnet.
Så du havde et ønske om at blive klogere på din far?
Ja, uden tvivl. For mig har han altid gået rundt og været
sådan et mysterium. Og jeg har aldrig rigtig fået spurgt ham
om, hvorfor han er, hvor han er! Og hvad der har ledt til at
han – selvom vi har haft nogenlunde samme opdragelse, at
han har valgt at blive i det samme miljø og ikke rigtig søgt
udenfor den lille boble han nærmest lever i.
var der så i at få den plan og de tanker du havde om
hvad du gerne ville, på film?
Det handlede lidt om at prøve på at sidde hjemme og så
gøre op med mig selv hvad mit mål var. Og det var jo at
blive klogere på ham. Udfordringerne ... Det var nok også
været lidt at få. Han har faktisk været meget åben for at
snakke, hvilke egentlig overraskede mig ret meget. Jeg
tænkte: ”Hold da op, han kan godt finde ud af at snakke
og komme ind på emnet, selvom vi aldrig har snakket
om det før.” Det havde jeg troet havde været det sværeste,
men det var det slet ikke. Men det var mere tidspresset der
hang over mit hoved da jeg skulle hjem, for jeg havde tre
dage at skyde i. Så det var om at ligge en plan og få det
overstået. Og jeg skulle sørge for at holde styr på båndene
så jeg ikke mistede dem.

Hvorfor blev det lige den film du lavede?
Det er et godt spørgsmål. Det virkede meget oplagt, for
han har haft en stor indflydelse på min barndom og min
opdragelse. Man kunne også sige, at det ligeså godt kunne
være min mor – men hende forstår jeg bedre. Og jeg kan
se mig selv lidt mere i hende. Der er lighederne meget mere
tydelige end hos mig og min far. Der er jo mange vinkler
man kunne tage på emnet. Det kunne jo også være venskaber i folkeskolen, som jeg også overvejede i et stykke
tid, men det gik jeg fra igen, da jeg ikke kunne se, hvordan
den lige skulle linkes over på opdragelse.
Så du fik denne her ide om at det skulle handle om
din far – og du ønskede at blive klogere på din far. Nu
sagde du lidt om det tidligere, men hvilke udfordringer
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forhold. Vi har været gode venner. Vi har selvfølgelig haft
vores små skænderier, men det har aldrig været alvorligt.
Vi har altid været tætte, men distancen nu gør jo det lidt
sværere. Jeg har dog fået et bedre kendskab til hvem han
er og ser ham ligesom på en ny måde.
Så det har betydet noget for dig – og dit syn på ham
og dit ønske om at lære ham bedre at kende?
Ja – og jeg tror måske også det har lært ham noget om
hvordan jeg er. For jeg tror han har haft virkelig svært ved
at forså hvorfor jeg har det sådan som jeg har det med at
skrive, hvad det er jeg får ud af det og sådan, fordi det at
skrive, er det jeg allerhelst vil. Men jeg tror ikke han kan
se det, for han læser ikke engang en skønlitterær bog. Så
der er lidt et paradoks. Men jeg tror det har givet ham en
forståelse for hvad det er jeg har gang i; hvad det er jeg får
ud af det. Han har altid bare sagt: ”Gør det du vil – og så
længe du er tilfreds er jeg tilfreds.”

Hvad var det du gerne ville fortælle med filmen?
Og hvad håber du på publikum får ud af den?
På den ene side håber jeg at man ser, at uanset hvor forskellige
man tror man er, så har man altid noget til fælles med sine
forældre. Selvom man siger: ”Ej ej ej!” – så har man! Min film
er relativt konfliktfri – for jeg har ikke haft en barndom hvor
jeg har haft store konflikter, hvor jeg nu skulle undersøge,
hvad der var der var sket. Der er ikke rigtig været nogen sammenstød. Måske vil publikum undre sig over hvad den har
at sige. Den har jo ikke noget den som sådan skal have løst.
Det der skal løses – det var vel at egentlig, for mig, at finde
ud af hvem han er og hvorfor vi er så forskellige.

Arbejdsspørgsmål

Var det en vigtig film for dig at lave? Blev det en film,
som er kommet til at betyde noget for dig?
Ja – jeg syntes det har været meget interessant at få at vide,
hvordan forholdet var mellem min far og min farfar var.
Han døde vist nok to år før jeg blev født. Så jeg har aldrig
kendt ham. Jeg ville egentlig også gerne ind på hvordan
hans valg havde formet sig, ud fra hvordan han var blevet
opdraget. Og det var virkelig fantastisk at få noget mere
at vide om – for det var et område jeg aldrig før havde fået
belyst. Det var rigtig spændende og lærerigt.
Hvad har det så betydet for dig at lave den her film?
Det har givet mig et bedre kendskab til min far. Nogle gange
har det været svært for mig at forstå, hvorfor det var, at han
var så optaget af sit arbejde, som han var. Det syntes jeg
egentlig jeg har fået lidt bedre indblik i – og så alligevel ikke!
For han har virkelig været sådan en arbejdsnarkoman – og
han har virkelig elsket sit job. Og det jeg er i gang med er …
Ja, jeg er jo også sådan en arbejdsnarkoman, og det havde jeg
ikke lige forudset. Så den har betydet noget for at forstå hans
motiver og motivation – til hvordan han er endt hvor han er.
Har det fået en betydning for jeres forhold?
Nej – ikke rigtigt. For jeg syntes altid vi har et stille og roligt
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1

Skriv scenerne i Christoffers film ned i stikordsform, så I kan huske, hvad der sker undervejs.

2

Christoffers film er fyldt med modsætningspar: Far
og søn, Hirtshals og København, fiskeri og skriveri.
Hvordan kommer de til udtryk i filmen?
Hvordan præsenterer Christoffer dem?

3

I interviewet kigger han også på lighederne (frem
for forskellene) på ham og hans far.
Hvordan bliver lighederne præsenteret?

4

Ligesom flere af de andre film, forholder Christoffers sig en forælder. Hvad er forskellen på hans og
de andres film?

5

Diskutér, hvordan det se en så personlig fortælling
på film. Hvordan gør Christoffer den relevant for
publikum? Han siger i interviewet, at han håber folk
vil indrømme, at man arver noget fra sine forældre,
selvom det kan være svært at se.

6

Beskriv udviklingen i Christoffers film.
Ændrer han sit syn på faren undervejs?

7

Hvad siger filmen om temaet ”opdragelse”?
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lige at se hvor langt vi var nået og hvordan vi kunne
komme videre derfra.

Hvad laver du, når du ikke laver film?
Jeg studerer film– og medievidenskab på Københavns
Universitet på andet semester. Det var på en mailingliste
for film– og medieskabsstuderende, at jeg så opslaget og
sådan jeg kom ind i projektet, men jeg har længe været
interesseret lige fra jeg havde mediefag på gymnasiet.

Hvad handler din film om?
Det handler om dengang jeg blev smidt ud af min far,
og min kamp for at blive anerkendt som voksen og
som mig selv.

Prøv at beskrive forløbet med at lave filmen. Hvad
blev I ført igennem og hvad var opgaven for jer?
Det var en meget åben opgave, og vi fik lov til selv at
bestemme, hvordan vi ville fortolke emnet opdragelse.
Det kunne både være hvordan vi er nu og hvordan
vores barndom var, fx. Camilla Magid hjalp os – og vi
havde tre dage allerførst i processen, hvor vi havde et
kursus, hvor vi så en masse dokumentarer og snakkede
om dem og videreudviklede vores historie i samarbejde med de andre – og interviewede hinanden i en
gruppe på fire. Men hele processen var meget emotionel; det er jo ens eget liv. Spændende, men også hårdt.

Hvornår besluttede du dig for at det var den
historie, du ville fortælle?
Allerede i løbet af det første kursus snakkede vi om
at indkredse historien, fordi filmen kun skulle vare
ti minutter. Vi bestemte hvilket fokus vi ville have og
begyndte at tænke over, hvordan vi kunne fortælle det
bedst. ”En konflikt er god,” og sådan nogle basale ting
– og så begyndte det at tage form.
Hvorfor var det lige den film, du ville lave?
Jeg startede med at ville lave en film om min tid i folkeskolen, hvor jeg var anderledes og ikke gad være med
i en gruppe. Der var mange grupper. Mit budskab… Jeg
havde meget tidligt et budskab, som jeg ville ud med
til folkeskolen og til dem, der skulle se filmen: nemlig
at være sig selv, tro på sig selv og hvile i sig selv, og ikke
være så bange for, hvad alle tænker og hele tiden at
skulle gør som andre. Så tænkte jeg bare at denne her
konflikt med min far var mere konkret, stærk og også

Så fik I et kamera i hænderne, og så var det bare
med at komme i gang med at filme dit liv
– eller hvordan greb du det an?
Vi havde det lille kursus i starten over en weekend.
Så fik vi et kamera, og filmede i to uger. Undervejs
havde vi også kontakt til Camilla, og vi mødtes i løbet
af de to uger og snakkede med hende individuelt, for
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interessant for mig selv at få bearbejdet. Men budskabet
er det samme, tænker jeg; at man skal være sig selv og tro
på sig selv. Det synes jeg er vigtigt for teenagere at huske.
Hvilke udfordringer var der i at få fortalt din historie
på film?
Det var meget svært at tænke visuelt omkring min historie, fordi den handler om noget, der skete for lang tid
siden. Jeg kunne jo ikke vise det der skete. I starten blev
det meget snak, hvor jeg snakkede om det og snakkede
med min far om det og min mor om det, men det blev
ikke billedligt og visuelt. Så blev man nødt til at arbejde
ud fra det, og så filmede jeg mere rejsen mod at finde en
eller anden forståelse med ham, filmede at jeg gik, og på
den måde få det visuelle ind. Men det er udfordrende.
Hvad ville du gerne fortælle med filmen og hvad
håber du at publikum får ud af den?
Igen tror jeg budskabet er noget med at tro på sig selv, og
så tænker jeg at emnet er meget genkendeligt for mange
teenagere; at deres forældre er skilt og så får en ny kone.
Jeg håber at folk vil kunne spejle sig i min historie og se at
det gik godt. At det er en positiv historie. Jeg synes ikke,
man skal have ondt af mig overhovedet. Det, jeg håber folk
forstår, er … What doesn´t kill you makes you stronger: at livet
ikke er så hårdt nødvendigvis. Erfaringer og udfordringer
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skaber en. Jeg synes ikke det er negativt med konflikter –
jeg synes det er sundt.
Hvorfor var den vigtig for dig at lave? Og hvorfor
endte det med at blive den film du ønskede at lave?
Jeg tror, det var fordi det ikke rigtig var en konflikt, der
var helt løst med min far. Vi havde skrevet en masse mails,
men vi havde ikke rigtig snakket om det, så det var lige som
noget, der skulle lukkes. Jeg havde brug for noget closure,
så jeg tror, det er derfor, det endte med at være den. Det
var terapeutisk for mig faktisk.
Du søgte efter anerkendelse fra din far
– Synes du, du fik det?
Ja, så meget som han nu kan give. Han er jo min far. Men
jeg synes, jeg opnåede en bedre forståelse for hvem, jeg
er – og han ser mig som selvstændig mere, hvor før, der så
han mig som min mors barn, som tænkte gennem hende.
Nu føler jeg, at han ser mig for hvem jeg er. Og det er stort,
synes jeg.
Så hvad fik du ud af at lave den film?
Jeg fik fred – og en tro på at jeg kan have en fremtidig
relation som ikke skal være så kompliceret, fordi det andet
var så rodet. Der var en masse løse ender. Jeg har fået et
bedre forhold til min far, simpelthen.
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Det, jeg håber
folk forstår, er …
What doesn´t kill
you makes you
stronger: at livet
ikke er så hårdt
nødvendigvis.
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1

Skriv scenerne i Céciles film ned i stikordsform, så
I kan huske, hvad der sker undervejs.

2

Céciles forældres skilsmisse fylder meget i filmen.
Hvordan påvirker det seeren? Kan man genkende
noget, hvis man som seer har skilte forældre?

3

Cécile håber selv, at teenagere med skilte forældre
vil spejle sig i hendes historie. Hvordan kan film
være med til at bearbejde sådan noget?

4

Cécile vil med filmen gerne anerkendes som voksen.
Hvilke af de andre film behandler denne udvikling
fra barn til voksen? Hvorfor er den grænse så central når man taler om opdragelse?

5

Hvordan er arbejdet med filmen med til at udvikle
forholdet mellem datter og far – og hvordan kan det
være terapeutisk at lave en personlig film?

6

I interviewet siger Cécile, at man ikke skal se konflikter som noget negativt, men som en udfordring.
Diskutér, hvad det har med opdragelse at gøre.

7

Hvad mere siger filmen om temaet ”opdragelse”??
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Hvad laver du når du ikke laver film på C:NTACT?
Jeg har et fritidsjob, og så går jeg i skole. Som fritidsjob
træner jeg unge i thaiboksning, og jeg går i 9. klasse.

Hvilke udfordringer var der i at få fortalt den
historie?
Der var måske to-tre stykker, der ikke gad at blive interviewet, og så skulle man jo ud og finde nogle nye. Det
var lidt svært. Men ellers var det helt fint. Det var også
lidt længe, at jeg skulle gå rundt … Og så var det også
lidt grænseoverskridende at skulle spørge fremmede
folk på gaden.

Prøv at beskrive forløbet med at lave filmen?
Jeg kom ind via min far, som laver flere projekter på
teatret. Jeg kom ind i det, og jeg synes det var rigtig
fedt, fordi vi lærte alt muligt om kameraet; hvordan
man styrer det osv. Og jeg fik lov til at lave min egen
film, hvilket jeg synes var rigtig fedt.

Hvad vil du gerne fortælle med filmen? Hvad håber
du publikum får ud af den?
Jeg vil gerne fortælle, til dem der har den holdning, at
det er danskere der opfører sig pænest, og til dem, der
mener indvandrere opfører sig pænest, at folk opfører
sig lige pænt. Så opfører folk sig pænt på gaden.

Hvad handler din film om?
Den handler om mig, som går på gaden på Nørrebro. Jeg
skal se, om der er forskel på indvandrere og danskere.
Fx om danskere ville rykke sig, hvis jeg gik imod dem.
Hvis de som gruppe ville rykke sig; om de ville rykke
sig til den ene side, så der var plads til mig, eller om de
ikke ville. Og det samme gjorde jeg med indvandrere.
Jeg prøvede det med begge grupper. Det så ud til, at
begge grupper rykkede sig. Så spurgte jeg dem, hvem
de troede opførte sig pænest på gaden. Der svarede
danskerne indvandrere, og indvandrerne danskere.

Hvorfor var det vigtigt for dig?
Fordi jeg selv ikke vidste det i starten. Og der er nok
mange flere, som ikke ved noget om, hvordan folk opfører sig på gaden. Hvis der er mange der fx tror det er
danskerne, så får de med min film at vide, at danskerne
mener det er indvandrerne, og omvendt. Så det står
egentlig meget lige!

Hvorfor var det lige præcis dén film du lavede?
Fordi jeg synes, det er et godt budskab. Jeg ville prøve
at se, om der var forskel, eller om indvandrerne var
integrerede i samfundet. Og der var ingen forskel.
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Hvad har det betydet for dig at lave filmen?
I starten troede jeg, at det var danskere, der opførte
sig pænest på gaden, for at være helt ærlig. Men efter
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jeg har lavet den her film, så ved jeg, at den står lige.
Selvom det kun er en del, jeg har spurgt, synes jeg det
står lige. Så jeg har ændret opfattelse efter at have lavet
filmen. Jeg vidste slet ikke, at danskerne ville sige, at
det indvandrerne og omvendt.
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1

Skriv scenerne i Adams film ned i stikordsform, så
I kan huske, hvad der sker undervejs.

2

Hvem synes I opfører sig pænest på gaden?
Er I enige i Adams konklusion?

3

Tænker I over, hvordan I opfører jer på gaden?
Har det noget med jeres opdragelse at gøre?

4

Adam har filmet på Nørrebro, bl.a. på den røde
plads på Ydre Nørrebro. Diskutér i klassen, hvad
omgivelserne betyder for filmen, og hvordan de
små klip mellem interviewsekvenserne, som viser
dagligdagen virker.

5

Hvis I selv skulle undersøge noget på gaden, hvordan ville I så gøre? Adam fortæller, at det ikke er
alle der vil medvirke i interviews. Hvilke udfordringer tror I der kan være når man laver sådan en film?

6

Adams film er det man kalder en vox pop, hvor
tilfældige mennesker interviewes på gaden. Hvad
er fordelene og ulemperne ved den form?

7

Hvad siger filmen om temaet ”opdragelse”?

Syv korte dokumentarfilm om unges forhold til mobning, hashrygning, forældre, frihed og rammer

6
Af Kathrine Saxild

et par uger mere. Det betød også, at der var mange
optagelser med min far på Skype. Vi havde ikke lige
mulighed for at ses, fordi jeg går på efterskole, så det
blev et langt klip med min far over Skype. Så var jeg
lidt hos min mor og så ellers hvad jeg laver oppe på
efterskolen med mine kammerater – korte klip, men
mest en samtale med min far.

Hvad laver du når du ikke laver film på C:NTACT
Så går jeg på rollespilsefterskole i Hobro.
Prøv at beskrive forløbet med at lave filmen,
hvordan kom I i gang?
Vi startede med at komme over på Edison-teatret. Der
snakkede vi om hvad det vil sige at lave en dokumentarfilm. Vi skulle gøre os en masse tanker om, hvad
det vil sige at lave en dokumentarfilm, og måske ville
det ikke blive helt lige som dét vi snakkede om, men så
havde vi et mål at gå efter.

Hvad handler din film om?
Den handler om min opdragelse, om mig og mit liv og
de forskellige roller, jeg har i mit liv.

Var det svært at finde ud af hvad det var din film
skulle handle om?
Jeg fandt ud af, at det var bredere det med opdragelse,
end jeg lige havde regnet med. Jeg havde faktisk
regnet med at vi alle sammen ville lave det samme,
men jeg fandt ud af at man kunne gøre det på mange
måder og fokusere på mange forskellige ting. Jeg
valgte at lave en film om hvordan man opfører sig
forskelligt forskellige steder. Man bliver både opdraget af samfundet, miljøet og så også derhjemme.
Kammerater og skolen betyder også noget for ens
opdragelse. Man opfører sig forskelligt, så jeg lavede
en film om hvordan man opfører sig forskelligt. Det
blev alligevel ikke helt som jeg havde planlagt. Det
var svært at nå det hele. Jeg kunne godt have brugt
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Hvorfor blev det lige den film, du valgte at lave?
I bund og grund tror jeg det er fordi det er spændende det der med hvordan man opfører sig i forskellige sammenhænge. Jeg har altid kunne klinge
med dem, jeg nu er sammen med og hurtigt kunne
læse situationer og indordne mig– og det synes jeg
var spændende. Jeg synes også det var spændende
at se hvor meget rav, jeg kunne lave i den uden dem
omkring mig lige opdagede det. Jeg kan også bare
godt lide at lave film, hvor jeg selv spiller med – også
på efterskolen handler det om at sætte sig ind i nogle
roller. Efterfølgende, da jeg var halvvejs færdig med
min udredning, sagde de, at jeg havde en narcissistisk
personlighedsforstyrrelse. Så der var også noget dér
og som betyder at jeg kan komme langt rundt i for-
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skellige personligheder. Når jeg tænker over det, så er
det jo også en del af ens opdragelse at man har udviklet
en eller anden spøjs diagnose.
Hvad var der af udfordringer i at
få din historie ned på film?
Jeg har aldrig prøvet at lave dokumentarfilm før, så det
var også det, jeg synes var spændende. Jeg brugte noget
tid derhjemme på at se dokumentarfilm, bare for at få et
billede af, hvad det egentlig var for noget. Jeg havde en
idé om hvad jeg ville lave, da vi skulle i gang, men så fik
jeg skrevet en masse nye idéer. Det endte faktisk med at
blive noget helt andet, også fordi jeg ikke fik nået det jeg
troede jeg kunne nå at filme. Men jeg synes det er fedt at
lave historier og få en film ud af det, men dokumentaren
er svær fordi man skal filme sig selv meget, og det er ikke
altid man lige orker. Man skal have hele sin hverdag med,
så man skal også slæbe rundt på udstyr og alt muligt, og
det var ikke altid der lige var nogle kammerater, der var
interesseret i at blive filmet – fordi det skulle bruges til
undervisning. Det var en udfordring. Men jeg synes resultatet er blevet ret fedt, også selvom det ikke blev til det,
jeg havde regnet med.

tænkt så langt under processen. Jeg tænkte egentlig bare,
at det var mest for min egen skyld, også fordi det gav
mig nogle tanker og det gjorde mig klogere på mig selv.
Jeg tror egentlig mest jeg havde fokus på mig selv, da
jeg lavede den film.
Hvad var dét, du blev klogere på?
Jeg fik erfaringer med at lave dokumentarfilm, men også
det med at se sig selv på en skærm. Jeg fik afspejlet mig
selv, og det gjorde mig klogere på mig selv. De interviews
jeg lavede i filmen med mine kammerater og med min
far … Jeg ser lidt anderledes på mig selv nu. Det har også
været fedt at lave noget sammen med min far; det har givet
nogle stærkere bånd.

Hvad vil du gerne fortælle med filmen og hvad håber
du publikum kan få ud af den?
Det ved jeg sgu egentlig ikke, jeg havde egentlig ikke
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Jeg fik erfaringer med at lave
dokumentarfilm,
men også det
med at se sig selv
på en skærm.
Jeg fik afspejlet
mig selv, og det
gjorde mig klogere på mig selv.
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1

Skriv scenerne i Filips film ned i stikordsform, så I
kan huske, hvad der sker undervejs.

2

Diskutér, om I kan genkende det som Filip siger om
at opføre sig forskelligt alt efter hvor man er og
hvem man er sammen med.

3

Hvordan ændrer han sig undervejs?

4

Filip fortæller i interviewet, at han ikke har tænkt
over, hvad publikum skal have ud af filmen. Hvad
har I fået ud af at se den? Betyder det noget, om
en filmskaber har et fast og afgrænset budskab?

5

Hvordan virker det, at Filips far også filmer?
Hvordan fungerer skiftene mellem far og søn?

6

Filip siger, at han ser anderledes på sig selv nu,
og det har styrket hans forhold til hans far. Hvilke
af de andre instruktører har også selv mærket en
udvikling under processen? Hvordan mærkes det
i filmene?

7

Hvad siger filmen om temaet ”opdragelse”?
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nemmere at vise det i billeder. Derfor bruger jeg også
mine tegninger.

Prøv at beskrive forløbet med at lave filmen.
Jeg opdagede det, fordi min mor var lærer, og vi var inde
og se Min bøn (tidligere C:NTACT-film, red.) Jeg syntes
det hele var enormt interessant og jeg ville enormt gerne
selv lave det. Det har også været lidt grænseoverskridende, men også enormt dejligt at finde ud af mere om sig
selv, og tænke tanker man måske ikke havde tænkt før.

Hvad vil du gerne fortælle med filmen?
Hvad håber du publikum får ud af den?
Jeg håber måske, at der er nogen der selv sidder med en
label på sig – at de fx er generte eller et eller andet – og
at de så tænker, at det kunne være, at de skulle prøve at
bryde lidt ud af det. For så tror jeg, man får det bedre
med sig selv. Det kan jeg mærke, at jeg har fået efter jeg
har lavet den her film. Jeg har det enormt meget bedre
med mig selv nu, end jeg havde før jeg lavede filmen.
Det håber jeg folk kan genkende.

Hvad handler din film om?
Den handler nok mest om min generthed. Og gå fra
barn til voksen; at flytte hjemmefra og lige pludselig stå
på egne ben og gøre sig nogle tanker om det.
Hvorfor var det lige dén film du lavede?
Jeg tror det er fordi generthed har betydet rigtig meget
i min opdragelse. Vi har alle sammen været ret tilbageholdende. Mig og min lillesøster, fx, og min mor var
også meget genert da hun var lille. Så det har bare ligget
i generne. Alle har været generte!

Hvad har det betydet for dig at lave filmen?
Jeg synes jeg har vokset gennem hele forløbet, på en eller
anden måde. Jeg åbnede enormt meget op over for de andre, jeg var i gruppe med. Det var en øjenåbner. Jeg blev
helt forbavset over mig selv! Så jeg synes jeg har vokset
rigtig meget. Og jeg har lyttet til de andres historier, og
det har været virkelig fedt, at opleve andre på den måde.

Hvilke udfordringer var der i at få fortalt den
historie på film?
Jeg tror egentlig, at alle der kender mig godt ved, at
jeg er genert – men jeg tror ikke det er alle der ved,
at jeg gerne vil bryde ud af det. Jeg synes selv jeg kan
meget mere end det. Så jeg vil gerne ud fra den label,
jeg har fået på mig. Det er filmmediet god til. Det er på
en eller anden måde nemmere for mig, at snakke ind
i et kamera og blive fortrolig med det. Det er måske
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Hvordan har det været at arbejde sammen med de
andre instruktører?
Praktisk har vi mødtes en gang i mellem, også med
Camilla.  Hun har hjulpet os ekstremt meget. Det har
været enormt dejligt. Men vi har også bare lyttet til
hinanden, og kommet med input. Det har været enormt
fedt, også at få den respons.
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Jeg åbnede
enormt meget op
over for de andre,
jeg var i gruppe
med. Det var en
øjenåbner.
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1

Skriv scenerne i Anna Cæcilies film ned i stikordsform, så I kan huske, hvad der sker undervejs.

2

Anna Cæcilie siger, at det har været grænseoverskridende at lave en så personlig film. Hvordan
virker det på seeren, at blive lukket ind i et så
personligt rum?

3

Anna Cæcilie bruger filmen til at bryde ud af sin
label – sin generthed. Hvilke andre labels kunne
man have som en person? Og hvordan kan en personlig film være med til at lægge fokus på andre
kvaliteter?

4

Generthed ligger i hendes gener, siger Anna Cæcilie.
Diskutér, om I hver især også deler nogle særlige
kendetegn ved jeres familie. Hvad har det med
opdragelse at gøre?

5

Anna Cæcilie bruger en teknik, hvor hendes tale til
kameraet pludselig afløses af voice over midt i en
sætning. Hvordan virker det?

6

Hvordan bruger hun sine tegninger? Hvilken rolle
spiller de i filmen?

7

Hvad siger filmen om temaet ”opdragelse”?
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Der er mange måder at fortælle på. En
af dem er gennem en film. En fortælling opfattes på forskellige måder af
modtageren alt afhængig af hvilken
udtryksform, der anvendes. Der er fx
forskel på, om man hører noget i radioen, får det fortalt af én, man kender
godt eller ser det i en film. Den måde,
en fortælling formidles på betyder
altså noget, for hvordan vi opfatter
den. De teknikker filminstruktøren
har til rådighed i sine bestræbelser på
at fortælle en historie, kalder vi filmens
stil (se nedenstående kasse). Det er disse
teknikker, der også kan kaldes filmiske
virkemidler, der gør filminstruktøren
i stand til at formidle sin fortælling.
Vi som publikum ville ikke se meget
andet end sort skærm, hvis det ikke
var for fx klipning, lys, lyd og billede!
Der er ingen tvivl, om at overskriften ’Min opdragelse’, kan forstås på

mange forskellige måder. Men som
filmene her viser, så kan temaet også
formidles på mange måder. Formidlingen har en betydning for, hvordan
modtageren forstår det instruktøren
har på hjerte. Det er fx ikke ligegyldigt, hvordan filmene er fotograferet,
og hvilken lyd de bruger!

Filmens stil
Filmens stil er de mange virkemidler,
som en film er opbygget af. Det er klipning, kameraføring, lyssætning, omgivelser (eller settings), lyd og rekvisitter,
samt den måde de medvirkende agerer
på. Filmens stil er kort sagt alt, hvad vi
kan se på biograflærredet, samt lydsiden på filmen. Fortællingen derimod
er ikke en del af filmens stil. Filmens
stil er hele den værktøjskasse, som
filminstruktøren bruger til at fortælle
publikum en historie.
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Virkemidler
• Klipning: Overgangene
fra scene til scene.
• Kameraføring:
• Perspektiv og zoom.
Kameraet kan være håndholdt eller stationært.
• Lyssætning:
Farver, lys, stemning
• Setting/miljø:
De omgivelser, som filmen bevæger sig rundt i,
og skiftene mellem dem.
• Lyd/musik:
Det kan fx være naturlige
lyde, baggrundsmusik,
voice-over eller effekter.
• Rekvisitter:
Den rolle, som genstande spiller i filmen
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Arbejdsspørgsmål
1

Inddel jer i grupper. Hver gruppe skal diskutere
en af ’Opdragelse’-filmenes brug af virkemidler,
og fremlægge deres analyse for klassen. Tal om
punkterne fra boksen ovenfor: klipning, kameraføring, lyssætning, setting, lyd/musik og rekvisitter.

2

Her er nogle spørgsmål, I kan lade jer inspirere af.

3

Hvordan bruger Luisa kameraføring i sin film? Hvad
betyder det for filmens udtryk?

4

Hvordan bruger Anna Cæcilie sine tegninger og
musik i sin film?

5

Hvilken effekt har miljø og setting i Adams film?

6

Hvordan fungerer klipningen i Christoffers film?

7

Hvordan skifter kameraføringen i Mias film? Fx når
hun filmer sig selv, når hun filmer sin far og når
de er sammen.

8

Hvordan bruger Cécile musik og lyd i sin film?

9

Hvordan virker kameraskiftene mellem Filip og
hans far?

Med ’Opdragelse’-f ilmene har du
set forskellige bud på, hvordan man
gennem film kan fortælle om opdragelse. Nu er det din tur! Hvad vil du
fortælle om – hvordan din mor og far
har opdraget dig, hvordan dine venner eller lærere har påvirket dig eller
noget helt tredje? Vil du fokusere på
din egen historie, som Anna Cæcilie
og Christoffer eller vil du tale om
andres, som Adam på gaden?

OPGAVE:
Skriv en analyse af en af ’Opdragelse’-filmene, hvor du både forholder dig til filmens
fortælling, tema og budskab, som du har
diskuteret i interview-arbejdsspørgsmålene,
og dens brug af virkemidler.

Skriv et manuskript til en film under
overskriften ’Opdragelse’. Først skal
du bestemme dig for, hvilken historie
du vil fortælle – og hvordan du vil
fortælle den. Du kan hente inspiration
i filmene og i citaterne om opdragelse
i starten af undervisningsmaterialet.
I manuskriptet skal du skrive, hvordan
du vil filme det. Tænk over klipning, kameraføring, lyssætning, omgivelser (eller
settings), lyd og rekvisitter. Du kan også
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tegne en scene, hvis du har et bestemt
billede af, hvordan den skal se ud.
Mens du skriver, så husk på, hvor personligt – og forskelligt – instruktørerne
fra ’Opdragelse’ har grebet opgaven an.
Gå sammen to og to, læs hinandens
manuskripter igennem og diskutér
hvilke filmiske virkemidler, der kan
bruges og hvilken historie, der fortælles i manuskriptet.
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