Kortfilm
i kristendomsfaget
Dette lille hæfte giver dig mulighed for at arbejde med kortfilmen

Dykkerdrengen
der blev lavet af filminstruktøren Morten Giese i 2002. Du skal lave nogle
opgaver, før du ser filmen; og du skal lave nogle andre opgaver, når du har set
den. Du skal tænke dig godt om, før du svarer, men du skal ikke være bange
for at lave fejl, for der er ikke nogen forkerte svar.
Dit navn:

Før du ser filmen
1.

Hvad tror du, filmen Dykkerdrengen handler om?

2.

Hvorfor tror du, at han bliver kaldt Dykkerdrengen?

3.

Her ser du et
billede fra
filmen

Hvordan tror du, at drengen har det? Understreg den følelse på hver
linje, som du synes passer bedst til billedet.

4.

Lykkelig

Ulykkelig

Bange

Modig

Trist

Glad

Indadvendt

Udadvendt

Ubekymret

Bekymret

Ligeglad

Vred

Farver betyder ofte meget i en film. Ved hver farve skal du forsøge at
beskrive en stemning, som du synes passer godt til farven. Hvis farven
var sort, kunne stemningen f.eks. være: Alene en helt mørk nat, hvor
det er svært at finde vej.

Se filmen
Gå ind på www.filmstriben.dk/skole, og skriv Dykkerdrengen i
søgefeltet i øverste højre hjørne. Du skal bruge dit UNI-login for at
kunne se filmen.

Når du har set filmen
5.

Lav en meget kort genfortælling af filmen. Du har kun fem linjer.

6.

Hvem er filmens hovedperson?

7.

Hvad sker der med hovedpersonen i løbet af filmen?

8.

Hvem er filmens bipersoner?

Du skal nu fordybe dig i nogle scener fra filmen. Du finder scenerne ved
at tage fat i den lille firkant på tidslinjen nederst på skærmbilledet.
9.

Se og lyt til filmen fra 00.22 til 0.40. Skriv dine følelser ned i forhold til
lyd, musik, farve og billeder.

Lyd

Musik

Farver

Billeder

Hvorfor tror du, at du får de følelser?

10.

Se og lyt til filmen fra 1.00 til 4.18. Hvad fortæller klippet om Anders?
Hvorfor vil han ikke have vennen med hjem?

Hvorfor handler han ind alene?

Hvorfor lyver han overfor Farmor?

Hvorfor hiver han telefonstikket ud?

Hvor tror du, at faren i virkeligheden har været henne?

11.

Nu ved du noget om, hvordan Anders har det. Hvad synes du, at Anders
skulle have gjort, da farmoren ringede? Og hvorfor skulle han have
gjort det?

12.

I de ti bud i Bibelen (Anden Mosebog kapitel 20 vers 12) står der: Ær
din far og din mor. Ære handler om at vise andre respekt, agtelse og
værdighed. Synes du, at Anders ærer sin far? Hvordan / hvordan ikke?

13.

Synes du, at faren fortjener drengens respekt? Hvorfor / hvorfor ikke?

14.

Da faren kommer hjem, har han købt dykkerbriller til Anders. Hvorfor
tror du, at han har gjort det?

15.

Hvorfor må Anders ikke tage telefonen?

16.

Hvorfor bliver faren vred, da Farmor spørger, om han har husket at
tage sine piller?

17.

Se filmen fra 13.39 til 15.33, og giv klippet en overskrift:

18.

Læg mærke til, hvordan Anders har det i klippet fra 19.30 til 22.10.
Skriv fem sætninger, der begynder med ordene ”Anders føler…”
Anders føler,
Anders føler,
Anders føler,
Anders føler,
Anders føler,

19.

Luk øjnene og lyt til musikken fra 23.30 til 25.00. Hvad får musikken dig
til at føle?

20.

Hvorfor tror du, at de spiller den slags musik?

Fortolkning

21.

Hvorfor dykker Anders?

22.

Hvordan slutter filmen?

23.

Hvad synes du om filmens slutning?

24.

Skriv de følgende fem temaer i rækkefølge, så du skriver det først, som
du synes, er det vigtigste i filmen: Alkoholmisbrug, omsorgssvigt, skam,
vold og familieliv.
1.
2.
3.
4.
5.

25.

Nu kommer en svær opgave. Du skal vurdere, om personerne i filmen
gør gode eller dårlige ting. Du skal fylde nogle ”termometre” med
farve; jo mere du farver, jo flere gode ting gør personen. Prøv
nedenunder at forklare, hvorfor du har farvet så meget eller så lidt.

Anders

26.

Far

Hvad ville du have gjort, hvis du var…
Anders:

Faren:

Farmor

Farmor:

Svømmekammeraten:

Guiden fra rejseselskabet:

27.

Gør sætningerne færdige.
Jeg undrer mig over…

Jeg forstår ikke…

Jeg genkender…

Jeg kunne godt lide…

Jeg kunne ikke lide…

Jeg opdagede…

Jeg kunne godt tænke mig…

28.

Faren skammer sig over sit alkoholmisbrug. Lav en liste over andre ting,
som folk kan skamme sig over.

29.

Hvad synes du, at man skal gøre ved skammen?

Kristendommen vender op og ned på begreberne om ære og skam. Og
på begreberne om stærk og svag. Og stor og lille. ”Den, der ydmyger
sig, skal ophøjes”, siger Jesus ifølge Lukasevangeliet i kapitel 14 vers 11.
”Den, der er den mindste blandt jer alle, han er stor”, står der i kapitel
9, vers 48 i samme evangelium.
At skulle være stærk og kunne klare alting selv, gør os nogle gange
sårbare og skrøbelige. At turde bede om hjælp kan kræve en
ydmyghed, som kan være svær at finde, når vi skammer os.
30.

Hvornår i filmen kunne faren have bedt om hjælp?

31.

Hvad synes du om farmorens reaktion, da Anders ringer fra
Grækenland og beder om hjælp?

32.

Vælg én af disse opgaver:
A. Vi kender ikke Anders’ mor. Lad som om, du er Anders, og skriv et
brev til hende.
B. Hvad sker der efter filmen er slut? Skriv din egen fortsættelse på
filmen.
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