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#Innestengt 
 

Fakta om filmen 
Lengde: 25 minutter 
Sjanger: Dokumentar 
Aldersgrense: Tillatt for alle  
Anbefalt alder: 9-14 år 
Tema: Korona, ensomhet, savn, fritid, kreativitet, barndom, familie, ærlighet, skole, annerledes hverdag, 
vennskap, lover og regler 
Fag: Norsk, samfunnsfag, KRLE, mediefag, tverrfaglig: folkehelse og livsmestring 
Produksjonsår: 2021 
Regi: Marius Loland 
Språk: norsk  

Opprinnelse: Norge 

 

Et nært bilde av hvordan det var å være barn da koronaen kom til Norge   

Mars 2020. Skolene stenger, og det blir hjemmeskole. Det er de sterkeste tiltakene vi har hatt i 
Norge i fredstid. Dette er en tid vi kommer til å huske resten av våre liv. For at barna kan fortelle 
fremtiden hvordan vi hadde det da Norge stengte ned, inviterte Barnefilmfestivalen barn og 
unge til å dokumentere denne tiden. De kjeder seg, de føler seg innestengt, det er leit å ikke få 
treffe venner og mange savner klemmer fra besteforeldre. Filmen er full av oppfinnsomhet og 
kjedsomhet, trampolinehopp og nye hobbyer. Og en diger dose kreativitet. Det som lyser 
igjennom sterkest av alt er barnas uslåelige positivitet og optimisme, selv i det som var en rar og 
vanskelig tid.   

Det blir et viktig historisk tilbakeblikk på den underlige første tiden fra da Norge stengte ned, og 
frem til 17. mai.   
  
Filmen er et samarbeid med Odderøya museumshavn (Vest-Agder museet). 
Prosjektet har fått støtte av Kulturrådet, Sørnorsk filmsenter, Cultiva og Fritt Ord.  
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Lærerveiledning 
 
Kjære lærer!  
 
Takk for at du har valgt Innestengt til klassen din!  
Vi er veldig stolte av filmen, dette er nemlig første gangen Barnefilmfestivalen står som produsent av en 
film. Vi håper både du og elevene dine også vil like Innestengt, at dere vil synes at den er både viktig og 
underholdene.  
 
Filmen kan fint ses av alle klassetrinn, men vi tenker at den passer best for barn i alderen 9-14 år.  
 
I dette filmstudiearket vil du finne forskjellige spørsmål og forslag til aktiviteter, de kommer ikke i en 
bestemt rekkefølge og det er ikke meningen at dere skal gjøre alt. Du må selv vurdere (og eventuelt 
korrigere) vanskelighetsnivået til de ulike spørsmålene/oppgavene i forhold til dine elever. Spørsmålene 
og oppgavene er delt i to hovedtemaer: historie/minner og det filmtekniske.  
 
Vi håper du finner noen oppgaver som passer for deg og dine elever. 

 

 

Kompetansemål fra læreplanen 
Kompetansemålene er hentet fra lærerplanen som er gjeldende i april 2021. 

Det faglige arbeidet før og etter visningen av Innestengt vil kunne bidra til å nå flere av lærerplanens 
kompetansemål. Eksempelvis: 
 
Norsk  

Etter 4. Trinn 

• holde muntlige presentasjoner med og uten digitale ressurser 

• følge opp innspill fra andre i faglige samtaler og stille oppklarende og utdypende spørsmål 

• reflektere over hvordan språkbruken vår påvirker andre, og hvordan vi tilpasser og endrer språket 

i ulike situasjoner 

Etter 7. Trinn 

• reflektere etisk over hvordan eleven framstiller seg selv og andre i digitale medier 

• orientere seg i faglige kilder på bibliotek og digitalt, vurdere hvor pålitelige kildene er, og vise til 

kilder i egne tekster 

• lytte til og videreutvikle innspill fra andre og begrunne egne standpunkter i samtaler 

• presentere faglige emner muntlig med og uten digitale ressurser 

Etter 10. trinn (Fra NOR1-05) 

• samtale om form, innhold og formål i litteratur, teater og film og framføre tolkende opplesing og 

dramatisering 

 

KRLE 

Etter 4. Trinn 

• sette seg inn i og formidle egne og andres tanker, følelser og erfaringer 

• samtale om hva menneskeverd, respekt og toleranse betyr og hva det innebærer for hvordan vi 

lever sammen 
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Etter 7. trinn 

• utforske og beskrive egne og andres perspektiver i etiske dilemmaer knyttet til hverdags- og 

samfunnsutfordringer 

• reflektere over eksistensielle spørsmål knyttet til menneskets levesett og levekår og klodens 

framtid 

 
Samfunnsfag  
Etter 4. trinn 

• Utforske og presentere samfunnsfaglege spørsmål, søkje etter informasjon i ulike kjelder og 

vurdere kor nyttig informasjonen er til å belyse spørsmåla 

Etter 7.trinn 

• Presentere ei aktuell nyheitssak og reflektere over forskjellar mellom fakta, meiningar og 

kommersiell bodskap i mediebiletet 

• Samanlikne korleis ulike kjelder kan gi ulik informasjon om same tema, og reflektere over korleis 

kjelder kan brukast til å påverke og fremje bestemte syn 

Etter 10. trinn (SAF1-03) 

• vise korleis hendingar kan framstillast ulikt, og drøfte korleis interesser og ideologi kan prege 

synet på kva som blir opplevd som fakta og sanning 

• bruke varierte digitale søkjestrategiar for å finne og samanlikne informasjon som beskriv 
problemstillingar frå ulike synsvinklar, og vurdere formålet og relevansen til kjeldene 
 

Tverrfaglig 

Denne dokumentaren kan brukes som utgangspunkt i de tverrfaglige temaene Folkehelse og livsmestring 

og Demokrati og medborgerskap.  

Dokumentaren er innom flere tema som elevene kan reflektere over deriblant det å kunne håndtere 

medgang, motgang og utfordringer på en best mulig måte. Og hvordan våre relasjoner og vår tilhørighet 

blir påvirket av samhandling med andre, også digitalt.  

 

NB: Lærerplaner i dette filmstudiearket gyldige i april 2020. 
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Oppgaver til filmen 

Temaer til diskusjon: historie og minner. 

 

Det personlige 
• Hva husker du selv fra hjemmeskoletiden (mars-mai 2020)?  

(Var du redd? Var det spennende? Var det kjedelig?) 
• Når du så Innestengt – husket du ting og følelser fra hjemmeskoletiden som du hadde 

glemt? 
• Stemmer det du så i Innestengt med hvordan du husker perioden?  

• Hvis den ikke stemmer, hva er annerledes for deg?  

• Hvordan tror du du vil se filmen i fremtiden sammen med dine barn og dine barnebarn?  

 

Klippene i Innestengt ble filmet fra mars til 17. mai 2020 og handler om denne tiden. 

• Hvordan tror du tonen i filmen hadde vært hvis den hadde handlet om hele året fra mars 

2020 til mars 2021? Hadde filmen vært annerledes? I så fall – på hvilken måte? 

• Hvordan tror du de som er med i filmen hadde snakket om fremtiden hvis de hadde visst 

at det fremdeles ville være karantener og begrensninger et år frem i tid? 

 

Om å dokumentere det historiske 
• Er det viktig å dokumentere historiske hendelser når de skjer?  

• I så fall – hvorfor?   

• Når du ser en dokumentar om nær historie (hendelser du selv har levd gjennom) og 

nærmiljø, ser du dokumentaren på en annen måte enn om det handler om ting som 

skjedde for veldig lenge siden (hendelser du ikke har noe personlig erfaring med) og fra 

andre steder/land? Eksempel: Ser du på Innestengt på en annen måte enn en 

dokumentar om en pest i Egypt i 1799? 

• I så fall – hvorfor?   

• Hvordan kan vi vite at historiske fakta blir fortalt / rapportert korrekt?  

• Behandler vi historien annerledes i ettertid? (for eksempel når vi kan sette det inn i en 

større historisk sammenheng, eller se resultatene av hva som skjedde)  

• Hadde Innestengt sett annerledes ut dersom vi skulle laget en dokumentar om samme 

perioden i dag og ikke med klipp som ble filmet da?  
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Filmteknikk. Dokumentarsjanger 

Spørsmål og emner til diskusjon 
 

• Hva er en dokumentar? (En sjanger som skal gjengi virkeligheten så objektivt som 

mulig.) 

• Hva kjennetegner dokumentarsjangeren? (Skal være faktabasert fra virkeligheten, og 

ikke oppdiktet.) 

• Vet du om forskjellige typer dokumentarer? (Foredragsaktig – med bruk av voice-over, 

Rent observerende - «flue på veggen», deltagende – filmskaperne selv deltar i 

hendelser som filmes, poetisk -hvor formen får mest vekt) 

• Snakk om dokumentarfilmer dere har sett i skolesammenheng 

• Nevn forskjellige dokumentarsjangre som du kjenner 

• Hvordan er et naturprogram forskjellig fra for eksempel en historisk dokumentar om 

bronsealderen. (Kan handlingen i en naturdokumentar være regissert? Eller består den 

alltid av hendelser som naturlig fant sted?)  

• Hvordan kan dokumentarsjangeren brukes og misbrukes?  

(Fra opplysning til propaganda) 

 

Sosiale medier 
Helt i begynnelsen av filmen treffer vi Andrea – som sier at alarmen kommer på klokken 7 og da 

er det på tide å gjøre seg klar. Så sier hun «dette var litt for urealistisk, jeg tror vi må spole 

tilbake» 

Så ser vi henne ligge under dyna når alarmen går.  

Hvis elevene har sosiale medier:  

• Hvordan fremstiller du deg selv og ditt liv i sosiale medier?  

• Hvorfor fremstiller vi oss selv og virkeligheten noen ganger annerledes enn sannheten?  
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Aktiviteter for klassen 

Praktiske oppgaver:  
Her foreslår vi noen oppgaver som forhåpentligvis vil være en god kombinasjon av lek og 

lærerikt. Vi håper også prosessen vil få elevene dine til å reflektere litt over hva de ser i en 

dokumentarfilm. Her er mulighetene mange, og dere ser selv hvor mye eller liten tid dere kan 

bruke på prosjektet. Det fine med disse prosjektene er at du kan spare på dem og vise de til 

elevene dine igjen ved senere anledninger. 

 

 
 

Lag deres egen dokumentarfilm, satt sammen av klipp elevene 

har filmet.  
Innestengt er satt sammen av innsendte klipp. Nå skal elevene selv få prøve seg som regissør 

av en dokumentar.  

 

• Klassen filmer, lager mellomtitler, klipper, redigerer og legger på effekter.  

Eventuelt kan oppgavene fordeles på grupper. 

• Klippene bør være korte og ikke kreve mye klipping.  

Filmingen skal ikke behøve å kreve mye planlegging 

Forslag til titler: 

• Innestengt – vår oppfølger.  

Om tiden etter 17. mai 2020 og frem til i dag.  

Nå har vi opplevd en lang periode med smitteverntiltak og mange klasser og skoler har 

vært gjennom nye runder med karantener og hjemmeskole.  

Hva er vanlig rutiner nå – for eksempel på skolen - som ikke var vanlig før mars 2020. 

Hva savner du fra før mars 2020, hva er bedre enn før, hva tenker du ikke lengre over? 

Send gjerne «oppfølgeren» deres til Barnefilmfestivalen, så lenge den er godkjent for 
offentlig bruk. 
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• Presentasjonsfilm av noe nært og kjent 

Eksempelvis «Klassen vår», skolen, vår lærer, skolebiblioteket – eller andre ting på 

skolen som er lette å filme.  

 

Samme materiell og samme virkelighet, men ulike variasjoner 
Her er ideen at elevene får se hvordan de vektlegger forskjellige ting, hva de legger vekt på og 

hvordan de presenterer det samme materiellet. 

• Klassen deles i flere mindre grupper som får i oppgave å produsere et filmklipp hver. En 

idé her er å la de filme skolegården og steder de leker i friminuttene.  

• Alle gruppene får så alle filmklippene. Deretter får gruppene i oppgave å sette sammen 

en film som skal være på under halvparten av den totale tiden for alle klippene. De står 

fritt til å bruke så mye eller så lite de vil av hvert filmklipp, men de må bruke noe fra alle 

klippene.  

 

Lag en dokumentar om to forskjellige standpunkt ved hjelp av voiceover 
Bortsett fra lydklipp av Erna Solberg fra pressekonferanser er det ingen forklarende stemme i 

Innestengt som forteller hva klippene betyr eller direkte leder publikums følelser. 

I dokumentarsjangeren er voiceover et veldig sterkt virkemiddel som kan være spennende å 

utforske for elevene.  

 

For de yngre elevene 

Bruk et klipp om katter. (For eksempel traileren til dokumentarfilmen Kedi, som handler om 

katter i Istanbul. Eller en kort tegnefilm om katter, for eksempel Simon’s Cat) 

Gruppene får, eller skal selv finne, de samme, nøytral, fakta om katter.  

Dette kan for eksempel være informasjon fra Store Norske Leksikon.  

Del så klassen i grupper hvor halvparten får i oppgave å fortelle positive fakta om katter mens 

den andre halvparten skal fortelle negative fakta om katter.  

Elevene legger sin voiceover over traileren/filmen/klippet og viser den for klassen.  

 

For de litt eldre elevene 

Bruk en nær historisk hendelse som elevene er kjent med og har litt bakgrunn på. Det kan være 

store internasjonale hendelser dere har diskutert i klassen. Finn et klipp og fakta fra hendelsen. 

Deretter deles klassen i grupper hvor de skal presentere hver sin side av saken ved hjelp av 

samme bilder og samme fakta.  

 

Begge disse oppgavene er for at elevene skal se hva som vektlegges av informasjon i de 

forskjellige gruppene og hvordan fakta kan brukes og misbrukes.  

 


