Eksempelspørsmål til filmkveld
Her er en samling med eksempler på spørsmål som kan diskuteres etter å ha sett film i
lokallaget ditt.
Generelle spørsmål til film








Hva skjer i filmen?
Er det ting i filmen du ikke forstod?
Hva er konfliktene i filmen?
Viser filmen noen etiske dilemma?
Finnes det noen religiøse symboler eller henvisninger?
Hva er de mest interessante problemstillingene i filmen?
Hva er filmens budskap?

Spørsmål til filmen American History X









Hva påvirker brødrenes syn på verden?
Er det noe i filmen som samfunnet kan ta lærdom av med hensyn til aksept og respekt?
Hva får Derek til å forandre sitt syn på verden?
Kan filmen hjelpe oss å forstå hvem som blir rasister?
I filmen får Derek fremmedfiendtlige holdninger fra faren, hvordan spiller foreldres
holdninger inn på barn?
Hvor går grensen for ekstremistiske holdninger?
Hva får mennesker til å ha slike holdninger?
Hvilken betydning har symbolene i filmen for oss i dag?

Spørsmål til filmen Hip Hip Hora









Hva er grunnen til at Sofie blir tatt bilde av på festen?
På festen spør Sebbe om Sofie vil suge ham. Sofie svarer «Nei!». Da spør han om hun
vil runke ham i stedet. Sofie svarer «Ok, da».
o Hvorfor gjør Sofie det hun gjør i denne situasjonen?
o Hvorfor gjør Sebbe det han gjør i denne situasjonen?
Sofie sitter i sengen sin og ringer til venninnen Amanda. Sofie spør henne: «Synes du
det er min skyld?». Amanda svarer ikke, bare sier at hun må legge på.
o Hva mener du? ER det Sofies skyld?
Venninnen Emma blir også utestengt.
o Hva er grunnen til dette?
o Hvordan reagerer Emma på å bli utestengt?
o Hva er likt og hva skiller Emmas reaksjon fra Sofies?
De voksne (faren og læreren) forsøker å gripe inn i situasjonen.
o Hva er det som gjør at det ikke fungerer?
Sofie prøver å ta selvmord ved å hoppe ut av et vindu.
o Hvilken effekt har det?
o Synes du reaksjonen på at Sofies handling er realistisk?
o Er det andre effekter som er mer sannsynlige?

