
 

TEMA 2023 - DIGTERENS DILEMMAER 

Realfilm, 6-7. klasse 

 

Så er det tid til at lave film! Og i årets udgave af EDIT24 skal jeres film stille et svært spørgsmål, 

et dilemma, som får dem, der ser jeres film, til at tænke sig om en ekstra gang….. 

Det spørgsmål, I stiller direkte eller indirekte i jeres film, skal tage udgangspunkt i nogle 

fortællinger, I sikkert kender rigtig godt, nemlig H.C. Andersens eventyr. 

I skal lave en film, der stiller et dilemma op med udgangspunkt i et af H.C. Andersens eventyr. 

Spørgsmålet behøver ikke at blive sagt eller skrevet direkte i jeres film, men det skal være 

tydeligt gennem handlingen i jeres film, at I gerne vil have publikum til at tænke over et 

dilemma. Og I kan vælge at skive i slutteksterne hvilket eventyr, jeres dilemma er inspireret af. 

Vi har samlet nogle dilemmaer til inspiration - I kan selvfølgelig også selv formulere et 

dilemma at arbejde ud fra! 

“Skal du tro på folk eller stole på dig selv?” som i ”Kejserens nye Klæder”. 

“Skal du forfølge din længsel, selvom det kan koste dyrt, eller blive hvor du er?” som i ”Den lille 

Havfrue”. 

“Skal du forfølge dine drifter og drømme eller en højere moral” som i ”Fyrtøjet”. 

"Er din sociale media person din skygge, eller du blevet skyggen af den?" som i ”Skyggen”. 

”Hvordan kan du skelne det ægte fra det falske?” som i ”Prinsessen på Ærten”. 

”Er det lykken at ende med den, man elsker, selv når det sker med fatale konsekvenser?” som i ”Den 

standhaftige tinsoldat”. 

”Kan man stole på alt, hvad man læse i avisen?” som i ”Klods Hans” 

”Vil det altid vise sig, at man er en svane, selv når man er vokset op i en andegård” som i ”Den grimme 

ælling”. 

H.C. Andersens eventyr giver ikke endegyldige svar på, hvad der er rigtigt eller forkert at gøre i 

livet. Og det er det, I skal lade jer inspirere af! 


