
 

 

GREB – ET UNDERVISNINGSMATERIALE 

 

Undervisningsmateriale til novellefilmen ”Greb” (Norge 2010) 

 

Niveau: Overbygningen 

Fag: Dansk, samfundsfag og medieundervisning 

 

Filmens credits 

Titel: ”Greb”  

Original titel: ”Grep” 

Produktionsland og -år: Norge 2010  

Instruktion og manuskript: Truls Krane Melby 

Producent: Sebastian Koren 

Kamera: Thomas Waitz Knutsen 

Tonemester: Bengt Öberg 

Belysning: Kari Finstad  

Længde: 6 minutter 

 

Medvirkende 

Sigve: Rasmus Dahl 

Daniel: Espen Enger 

Træner: Karl-Kristian Indreeide 

Lars: Espen Erdahl 

Tor: John Kristian Hilmo 
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Om filmen 

”Greb” er et punktnedslag i hverdagen. Den handler om et øjeblik i et menneskes liv, hvor der sker 

noget afgørende. Noget, der skaber eftertænksomhed. Noget, som måske ændrer dette menneskes 

livsbane for altid. Filmen fortæller om et menneske, som der sker noget med. 

 En filmfortælling som ”Greb” udbasunerer ikke sit budskab. Det ligger skjult mellem linjerne eller 

i dette tilfælde snarere under billederne. Det er således op til tilskueren at være i frugtbar dialog 

med fortællingen og selv aflokke filmen dens budskab og derefter konkludere. ”Greb” er altså på 

alle måder en klassisk novellefilm, hvis forholdsvis korte længde på seks minutter gør den velegnet 

i en undervisningssituation.  

”Greb” havde danmarkspremiere på Odense Internationale Film Festival, der præsenterer de bedste 

kortfilm fra hele verden. 

 

Handlingsreferat 

Akt 1: 

Sigve bliver spurgt, hvem han arbejder med, og svarer: Tor. Samtalen fortsætter mellem 

medhjælperen Sigve og en mere erfaren pædagog. Og på spørgsmålet, om det er ok at arbejde med 

Tor, svarer Sigve, at det er det, selv om denne er lidt skør. Sigve har haft en 6 – 7vagter, og der har 

ikke været nogen episoder. Kun hyggelig læsning og film. Stedet er et gymnastiklokale på en 

institution, hvor Sigve har taget nogle vagter, men ikke har til sinds at uddanne sig som 

socialarbejder. Han vil se, hvad det hele udvikler sig til. På en tavle står HAVA – Håndtering af 

Aggressiv og Voldelig Adfærd. Neden under står der ’Skadeafværgeteknik’. 

Akt 2: 

En træner beder alle tage måtter og gøre sig klar til øvelser. Motivationen, som han giver, er, at for 

at kunne give omsorg, må man kunne hindre skader af voldelig adfærd. Det gælder altså kort sagt 

om at kunne uskadeliggøre en klient, hvis denne går amok. I hold på tre øves der så, mens trænerens 

stemme hele tiden lyder. To mand uskadeliggør en tredje med et indøvet greb. Sigve tager det let og 

humoristisk, men da han selv er den, der i øvelsen bider i madrassen og bliver spurgt, om han kan 

røre sig, sker der noget. Sigve mærker ubehaget ved at være fastlåst og er nær på panik, da han får 

fremstammet, at de vel skal videre med øvelsen, og slippes løs. 

3. akt: 

Døren åbnes, og Tor kommer sammen med en ansat ind i gymnastiklokalet med en bog i hånden. 

Der er for mange mennesker, så Tor og medhjælper fortrækker. Døren lukkes igen. Og kort efter 

lyder der infernalske skrig fra nabolokalet. Træneren fortæller, at sådan lyder det, når grebet bruges 

i virkeligheden. Sigve konstaterer ved selvsyn, at det er rigtigt. Tor ligger skrigende. Fastlåst af to 

behandlere. Sigve er tænksom. Og ikke entusiastisk, da han foreslår, at de øver videre, men denne 

gang lidt langsommere.  

 

Faglige mål 

Formålet med dette undervisningsmateriale er at give indsigt i og forståelse for menneskelige 

relationer og livsbetingelser samt udvikle indlevelse, empati og sociale kompetencer. Gennem 

arbejdet med filmen vil eleverne få mulighed for at træne og styrke faglige discipliner. 

 

Dansk 

Eleverne vil få mulighed for at 

 diskutere og bearbejde oplevelser og tanker, erfaringer og følelser 

 træne analyse og meddigtning samt få inspiration til at fortælle historier 



 

 

 behandle et universelt tema og se det i sammenhæng 

 tage stilling til og fremlægge en oplevelse samt styrke ordforråd og begrebsdannelse 

 lytte og få kendskab til et nordisk sprog 

 

Samfundsfag 

Eleverne vil få mulighed for at 

 diskutere, undersøge og få indsigt i samfundsproblemer 

 styrke forståelsen for sociale forhold og dets indflydelse på individets muligheder 

 forstå sig selv som en del af samfundet 

 bruge statisk materiale og udøve kildekritik 

 

Opgavearket indeholder forslag til spørgsmål og opgaver til brug i danskundervisningen. Disse er 

formuleret, så der kan plukkes i dem, og læreren kan vælge de opgaver, der er mest relevante for 

den enkelte klasse. Opgavearket afsluttes med en opgave, der kan danne baggrund for en evaluering 

af arbejdet. 

 

Fag og temaer 

 

Dansk 

Ansvar 

”Greb” handler på det ydre plan om en episode på en institution, og denne episode rejser en række 

spørgsmål om ansvar. Ansvar for sine omgivelser generelt og især de mennesker, som man har 

ansvaret for. Og i sidste instans om ansvar for sig selv og egen uddannelse og læring. For intet 

menneske er en ø. 

I dansk vil det være oplagt at diskutere hovedkarakterens moralske habitus og indstilling til sit 

arbejde. Og hans fysiske oplevelse og dermed erkendelse af arbejdets alvor, hvilket i sidste ende er 

et spørgsmål om empati og ansvar. 

Arbejdet med disse spørgsmål kan tage udgangspunkt i en personkarakteristik af Sigve. Hvordan 

optræder han i samtalen med pædagogen? Hvad er hans holdning til arbejdet? Hvordan reagerer han 

under øvelsen på måtten?  Hvad føler han under øvelsen? Og på fikseringen af Tor? Man kan 

eventuelt sætte hovedkarakteren Sigves oplevelser og udvikling ind på en handlingslinje og markere 

vendepunkterne i hans syn på arbejdet. Eleverne kan derefter skrive en tekst, der fortæller, hvordan 

det videre går Sigve. Vil han beholde arbejdet og uddanne sig? Eller vælger han en hel ny livsbane? 

Man kan også digte videre på Tors skæbne og fortælle om hans muligheder i behandlersystemet og 

udenfor samme. 

Filmen vil også kunne benyttes til lytteøvelser og give fornemmelse for norsk sprog og sprogtone. 

Eleverne kan for eksempel se film uden danske undertekster og notere ord, som de ikke umiddelbart 

forstår og tale om forskelle og ligheder på dansk og norsk sprog. 

 

Samfundsfag 

Vold for at forhindre vold  

I samfundsfag kan filmen bruges til en diskussion om ’HAVA – Håndtering af Aggressiv og 

Voldelig Adfærd’ og overordnet om brug af fiksering af psykisk syge. Og i sidste ende om det 

legitime i at anvende vold for at forhindre vold.  

Eleverne kan også undersøge, hvor mange psykiske syge, der findes i Danmark og diskutere 

normalbegrebet og individets rettigheder i samfundet. Der findes mange artikler på nettet, som kan 

danne basis for kildekritik og udgangspunkt for diskussioner om psykiske lidelser og behandling.  

 



 

 

Filmfaglige vinkler 

Dramaturgi (struktur og udvikling) 

”Greb” er en eksemplarisk novellefilm med en klassisk opbygning i tre akter og kan derfor i 

medieundervisningen (og i dansk) bruges som eksempel på en kort fortælling og dennes dramaturgi. 

Filmen har én hovedkarakter og en enkel handling, men sætter på kort tid et kompliceret problem til 

debat. Filmen fremlægger et synspunkt og lægger derefter op til dialog og debat med tilskueren. 

 

Opgaveforslag 

 Opdel filmen i tre akter og tal om aktskiftene, og om hvordan handlingen føres videre fra en 

akt til det næste. 

 Tal videre om, hvad der sker i akterne og om hvilke informationer, der gives. 

 Og om, hvordan filmen viser, at der sker en udvikling med hovedkarakteren. 

 Hvordan præsenteres Sigve i billeder og ord i filmens begyndelse?  

 Og hvad fortæller slutbilledet? 

 Tal om, hvordan filmen ville fungere, hvis der byttes om på anden og tredje akt. 

 

At vise følelser i levende billeder 

Filmen er et billedmedie, og ”Greb” vil fortælle om en persons tanker og indre liv uden ord. Filmen 

har dialog med enkle, neutrale sætninger, der imidlertid også har en dobbelttydighed og dermed 

giver muligheder for tolkninger. Men det er billedsiden, der tydeligst fortæller om hovedkarakterens 

følelser under øvelserne på måtten.  

 

Opgaveforslag 

 Gense scenen, hvor Sigve bliver udsat for ’skadeafværgeteknik’ på måtten, og tal om brug af 

forskellige kameravinkler og billedudsnit i følgende seks klip: 

1. To mænd lægger Sigve ned. Kameraet er håndholdt og følger Sigves fald og ender med en 

halvtotal i let fugleperspektiv af Sigve, som smiler. 

2. Halvtotal i gulvhøjde af Sigves ansigt i profil på måtten. Han ændrer ansigtsudtryk, og der 

panoreres til hans ben, som spjætter. 

3. Nærbillede af Sigves ansigt. 

4. Nærbillede af hænder og tiltning til person, som holder fast. 

5. Nærbillede af Sigves ansigt. De to mænd slipper ham, og kameraet følger ham op fra 

måtten. 

6. Halvtotal af de tre mænd, der nu står op. 

 Hvordan virker brugen af nærbilleder? Og hvad fortæller billederne om Sigves følelser. 

 Tal om, hvilke virkemidler, der bruges for at vise følelser. 

 

Opgaveark med spørgsmål 

Dansk: 

Formål 

At få indsigt i og diskutere filmens tema og træne grundlæggende analyse af billeder og 

fortællinger. 

 

Opgaver 

Grupper 

1. Tegn en handlingslinje og inddel i tre akter. Plot de steder, hvor der sker noget med Sigve ind på 

linjen. 



 

 

2. Find fem ord der karakteriserer Sive i henholdsvis starten, midten og slutningen af filmen. Afslut 

denne del af arbejdet med en kort personkarakteristik af Sive, som præsenteres for klassen. 

Alle 

3. Tal i klassen om Sigves bevæggrunde for at arbejde på institutionen. 

4. Tal videre om at have ansvar for andre og tage et arbejde alvorligt. 

5. Og om at anvende vold for at forhindre aggressiv adfærd. 

6. Tal til sidst om, hvad der filmens budskab. Hvad vil filmen fortælle. 

 

 

 

 

 

 

Afsluttende opgaver 

 

Alle 

7. Skriv en anmeldelse af filmen. 

Eller 

8. Skriv en tekst, der fortæller, hvordan det videre går Sigve efter oplevelsen på måtten. 

Overskriften kan være ”Jeg er nødt til at tænke”.  

 

Links og litteratur 
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