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THE ACT OF KILLING I ET DANSKFAGLIGT
PERSPEKTIV

“The Act of Killing sætter ganske simpelt en ny standard for, hvordan man kan genfortælle en historisk
begivenhed dramaturgisk, analytisk og dokumentarisk. Uden at forfalde til at blive kedeligt belærende. Det er
en film med en forhistorie så grum, at man ville ønske, at den ikke fandtes. Og det er en film så spændende og
visionær, at man alligevel gerne ser den igen.” – sådan skrev filmanmelder Dorte Hygum Sørensen i Politiken i
oktober 2012 efter at have set The Act of Killing. Hun gav den 6 hjerter. Og sandt er det, at filmen både er
grænsesprængende, foruroligende og fuld af fremdrift. Men hvordan er det lige, at en dokumentarfilm om
indonesiske eksbødler kan komme på skemaet i dansktimerne?
I danskfaget skal der arbejdes med blandt andet medier og sprog – og lige præcis de to vinkler er med til at
give dybde og perspektiv til instruktøren Joshua Oppenheimers dokumentar. Med danskfaglige redskaber,
greb og metoder kan du komme tættere på filmens mange lag og blandt andet blive klogere på, hvordan sprog
og kommunikation er ladet med betydning og magt. Du kan analysere dokumentaren ud fra forskellige
tilgange, så du får viden om genrer, og om hvordan de flettes sammen med selviscenesættelse og erindringer.
Du kan lave en værkanalyse af filmen, hvor blandt andet filmsproget undersøges, og de medvirkende
personer og deres miljø bliver afdækket. Du kan komme tættere på torturbødlen Anwar Congo og se, hvordan
han i dokumentaren taler om og bruger sit sprog og sin magt til fastholde sin sociale position. The Act of Killing
er en film, man kan skrive om. Det lægges op til dette gennem forskellige opgavetyper, hvor du blandt andet
kan formulere taglines og lave en filmanmeldelse.
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KOMMUNIKATIONSANALYSE

At kommunikere betyder ifølger Den Danske Ordbog at “udveksle informationer, budskaber og meddelelser”.
Når man skal lave en kommunikationsanalyse, har man derfor fokus på, hvordan kommunikationen kan deles
op i tre grundlæggende bestanddele: hvem (afsender), der siger hvad (meddelse/budskab) til hvem
(modtager). Denne analyse kan opstilles grafisk som en såkaldt kommunkationsmodel:

Opgave:
Lav en kommunikationsanalyse af The Act of Killing. De grundlæggende spørgsmål, du skal stille, er:
•
•
•
•

Hvem er afsenderen, og hvad er afsenderens intention?
Hvad vil afsenderen fortælle (hvad er meddelelsen)?
Hvem er modtageren, og hvilke interesser har modtageren i meddelelsen?
Overvej, om der kan være flere afsendere på spil i filmen. Eksempelvis laver eksbødlerne også en film
– i filmen. Hvad er deres interesser og intentioner med de film, de laver? Og hvilket budskab har
filmene? Hvem er modtagere af disse film?

JOSHUA OPPENHEIMER OG VOLTAIRE-CITATET
Vi ser ikke instruktøren Joshua Oppenheimer i filmen. Vi fornemmer dog indimellem hans tilstedeværelse,
blandt andet når de medvirkende tiltaler ham og når han stiller dem spørgsmål, som er hørbare på lydsiden.
Opgave:
• Notér de spørgsmål, som du hører Joshua Oppenheimer stille.
• Karakterisér spørgsmålene og vurdér, hvad de fortæller om instruktørens holdning og hensigt med
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•
•

filmen.
Undersøg nedenstående citat af François de Voltaire, som instruktøren har valgt skal indlede hele
filmen.
Hvad vil Oppenheimer fortælle med disse ord og deres placering i filmens start? Læs mere om
Voltaire på filosofisiden Voltaire.

”Det er forbudt at dræbe. Derfor straffes alle mordere,
med mindre de dræber i stort antal og til lyden af trompeter.”
- Voltaire

DRAMATISEREDE ERINDRINGER – EN
(SELV)ISCENESÆTTELSE I FORSKELLIGE
FILMGENRER
Selve ordet genre betyder ’slægt’ eller ’art’, og det er en betegnelse, man bruger om tekster inden for alle
kunstarter for at angive, hvilken slags tekst, der er tale om. Både inden for litteratur og film opereres med
mange forskellige genrer. Helt overordnet skelner man mellem, om en tekst eller en film hører til storgenrerne
fakta (altså at den er forankret i virkeligheden) eller fiktion (at den forholder sig frit til virkeligheden) – eller om
den måske er en blandingsform, der både trækker på fakta- og fiktionsformer. Inden for både fakta og fiktion
vil der kunne opregnes en stribe forskellige genrer. Hvis vi holder os til filmens verden, er grundlæggende
faktagenrer eksempelvis nyheder og dokumentarer, mens fiktionsgenrer kan være komedie, gyserfilm og
western. Hvilken genre en film tilhører, bestemmes af de form- og indholdsmæssige træk, der benyttes. Her
kommer et eksempel til illustration: Vi kan genkende genren ‘western’ ud fra et bestemt persongalleri, der går
igen fra western til western (cowboys, en sherif, indianere), brugen af bestemte locations (midtvesten i USA,
typisk ødemarken og små præriebyer med alt fra saloons til guldminer), genkendelige rekvisitter (en
sherifstjerne, cowboyhatte, whiskyflasker, heste), et særligt filmsprog (supertotaler af storladne landskaber,
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den ensomme helt der rider bort i solnedgangens modlys), en særlig tematik (lovløshed, mødet mellem
civilisation og natur). I The Act of Killing spiller film og forskellige filmgenrer en stor rolle i forbrydernes liv,
hvilket særligt kommer til udtryk, når de på film får lov til at genopføre deres forskellige versioner af og
erindringer om folketmordet. Her kommer deres inspiration fra den amerikanske filmtradition tydeligt til udtryk –
de vælger eksempelvis at gendramatisere folkemordene via genrer som gangsterfilm, musical og western.
Opgave:
• Se scenerne følgende tre scener, hvor de medvirkende iscenesætter sig selv i forskellige filmgenrer.
Beskriv kort, hvilke historier, der fortælles i scenerne.
1. Gangster-scenen fra 22:13
2. Musical-scenen fra 01:20:38
3. Western-scenen fra 33:19
• På hvilken måde bruges de forskellige genrer? Se for eksempel på valg af location, scenografi,
beklædning og rekvisitter.
• Undersøg filmsproget i scenerne. Se for eksempel på belysningen, farverne, beskæringerne,
kameraperspektivet og kamerabevægelserne.
• Hvad kan grunden være til, at de netop vælger fiktion og disse genrer? Hvilke roller indtager de? Og
hvordan bruger de genrer til at iscenesætte sig selv?
• Sammenfat: Hvilken version af historien om folkedrabet vil de gerne fortælle med deres dramatisering
og iscenesættelse?

THE ACT OF KILLING SOM METAFILM
Man kan bruge forstavelsen ‘meta-’ i forbindelse med tekster, som eksempelvis film og litteratur. Dermed
henviser man til, at teksterne handler om sig selv, de kan for eksempel tematisere deres egen
tilblivelsesproces. En metafilm er altså ikke ’bare’ en film, den handler også i et eller andet omfang om
film. The Act of Killing har en række metaelementer, hvor de medvirkende taler om film, filmskuespillere,
biografkultur og filmgenrer, hvor de indspiller film og diskuterer, hvor de har fået inspiration til deres
mordmetoder fra. Desuden er der scener, hvor de selv sidder og ser på deres egne filmoptagelser og for
eksempel optræder på nationalt tv. Filmverdenen er altså et vigtigt omdrejningspunkt i dokumentarfilmen.
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Opgave:
• Undersøg, hvilken rolle den amerikanske filmkultur (eksempelvis amerikanske skuespillere og
genrer) spiller for de medvirkende. Hvad siger de selv om påvirkningen og inspirationen fra filmens
verden? Find konkrete eksempler og diskutér, om film har haft indflydelse på, at de har begået mord.
• Se scenen, hvor Anwar Congo er på nationalt tv i programmet Særlig Dialog (fra 01:01:33). Hvordan
italesættes fortiden i tv-programmet, og med hvilke virkemidler? Hvilken funktion har de optagelser, vi
ser fra kontrolrummet?
Scenen kan desuden ses på: www.theactofkilling.dk/undervisning/the-act-of-killing-som-metafilm

ANWAR CONGO – BÅDE FRONTSTAGE OG
BACKSTAGE
I dansk arbejder man ofte med at lave karakteristikker af litterære figurer. Sådanne karakteristikker er også
relevante og oplagte at arbejde med i film, både når der er tale om spillefilm og dokumentarfilm. Man kan for
eksempel holde øje med, hvordan en person fremstilles (og fremstiller sig selv), når det gælder
vedkommendes personlighedstræk, værdier, status, sprog, vaner, reaktionsmønstre, selvforståelse og
relationer til andre karakterer. Og så bør man også lægge mærke til, om historien er fortalt på en sådan måde,
at personen gennemgår en udvikling undervejs. Forandrer vedkommende sig – og hvordan? I forbindelse
med dokumentarfilm kan det være interessant at undersøge, om der er forskel på, hvordan en person
optræder frontstage og backstage. Begreberne stammer fra den canadiske sociolog Erving Goffman, som
blandt andet interesserede sig for, hvordan vi som mennesker agerer i forskellige situationer. Med frontstage
henviser Goffman til, hvordan vi optræder, når vi er sammen med andre og påtager os den rolle, der forventes
af os. Vi lever så at sige op til de normer og forventninger, der tilhører situationen, og vi er meget bevidste om,
hvordan vi fremtræder for andre. Når vi til gengæld er backstage kan vi i højere grad slappe af og være os
selv, her er vi private og skal ikke leve op til noget. Der vil eksempelvis være stor forskel på, hvordan man som
elev agerer, når man er til eksamen (frontstage) og når man bagefter kommer hjem til sig selv
(backstage). Goffman bruger også begrebet facework, der tilsvarende har at gøre med, hvordan vi som
individer optræder i sociale situationer. Facework henviser til, hvordan vi i sociale sammenhænge indirekte
arbejder sammen med hinanden om at opretholde en given situation via forskellige høflighedsprincipper.
Gennem facework forsøger vi at sikre både vores eget face og andres face (’facesaving’). Dette gør vi for at
undgå at tabe ansigt.
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Opgave:
Nøglepersonen i The Act of Killing er Anwar Congo. Undersøg hvordan han bliver fremstillet i filmen – og
hvordan han iscenesætter sig selv. Udvælg forskellige centrale scener fra filmen, som du fordyber dig i og som
kan dokumentere dine pointer. Gennemgår han en udvikling/forandring i løbet af filmen? I enkeltscener kan du
blandt andet se på:
•
•
•
•
•

Hvordan forholder Anwar Congo sig til sin fortid i scenen?
Indgår Anwar Congo i interaktion med andre personer? Hvordan forholder de sig til ham – og han til
dem?
Hvordan filmes han – og med hvilket formål? Undersøg for eksempel beskæringen,
kameraperspektivet og eventuelle kamerabevægelser.
Oplever vi Anwar Congo frontstage eller backstage i scenen?
Hvordan er Anwar Congos facework? Forsøger han at undgå ansigtstab (’face-saving’) eller oplever vi
på noget tidspunkt, at hans facade krakelerer? Hvad er effekten?

RETORISKE APPELFORMER
Retorik handler om, hvordan kommunikation fungerer og virker – både i tale og på skrift. En enkel retorisk
analyse kan afdække de retoriske appelformer, det vil sige udpege og undersøge nogle af de virkemidler, der
bruges i kommunikationen. Tre appelformer er centrale i den klassiske retorik, nemlig etos, logos og patos:
•

•

•

Etos handler om afsenderens troværdighed og autoritet. Når man benytter etos lægger man derfor
vægt på at understrege, at afsenderen er en person, som man kan regne med, som man bør have
respekt for, som har erfaring, er dygtig på sit felt eller lignende.
Logos handler om at kommunikere ved hjælp af fakta og derigennem appellere til modtagerens
fornuft. Denne appelform vil derfor overbevise gennem fremlæggelse af kendsgerninger, tal og logiske
slutninger.
Patos handler om at appellere til modtagerens følelser. Det kan både være følelser som er
angstskabende (man skræmmer) og/eller er harmonisøgende (man er positiv og optimistisk). I en
kommunikation som benytter patos vil man sørge for at fange modtageren ind ved at styre uden om
logikken og gå efter hjertet.
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Det retoriske pentagram er en model over elementerne i en kommunikationssituation: Afsender, emne,
modtager, omstændigheder og sprog. Det retoriske pentagram kan bruges til at analysere og vurdere
kommunikation, da modellen udpeger og forbinder de fem centrale områder i kommunikationen: Afsenderen
og dennes intention, emnet/budskabet, som kommunikationen omhandler, modtageren som afsenderen
ønsker at rette sin henvendelse til, sproget, som emnet/budskabet er formidlet i, og endelig den situation/de
særlige omstændigheder som kommunikationen foregår i og knytter sig til. Men pentagrammet kan også
bruges hvis man selv vil kommunikere hensigtsmæssigt: Har man taget højde for omstændighederne? Har
man tilrettelagt sin emnebehandling med den rigtige modtager(gruppe) for øje? Har man sprogligt henvendt
sig til målgruppen, så de kan forstå budskabet?

I The Act of Killing ser vi uddrag af to taler; en tale, som holdes af Indonesiens vicepræsident Jusuf Kalla,
samt en tale af Yapto Soerjosoemarno, lederen af Pancasila Ungdom, der er Indonesiens største paramilitære
organisation.
Opgave:
• Se enten Jusuf Kallas tale (fra 28:10) eller Yapto Soerjosoemarnos tale (fra 16:20) og skriv talen ned.
Begge taler kan ses på: www.theactofkilling.dk/undervisning/retoriske-appelformer
• Analyser den valgte tale ud fra det retoriske pentagram.
• Gå videre med en analyse af brugen af retoriske appelformer og argumentation.
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ARGUMENTATIONSANALYSE

I en argumentationsanalyse gælder det om at undersøge en argumentation nærmere. Det gør man ved at dele
argumentationen op i mindre enheder og gå dem efter i sømmene. Formålet kan være at vurdere om et
argument holder. Bliver der for eksempel fremført begrundelser, eller er der bare tale om postulater? En enkel
argumentationsanalyse vægter følgende aspekter af en argumentation:
•
•

Påstand: Hvad er (helt kort formuleret) afsenderens holdning? Hvad vil afsenderen have at
modtageren skal mene/synes?
Belæg: Hvilke begrundelser (= belæg) fremfører afsenderen for sit synspunkt? Hvis afsenderen ikke
fremfører nogle begrundelser for sin sag, er det ikke et argument. Så er der i stedet tale om et
postulat.

For at styrke sin argumentation kan afsenderen for eksempel benytte styrkemarkører, rygdækning eller
gendrivelse:
•
•

•

Styrkemarkør: Understreger afsenderens holdning ved at indføje ord, der forstærker
meddelelsen/budskabet. Et eksempel: ”Det er helt utroligt vigtigt, at vi netop nu sørger for at undgå…”
Rygdækning: Er med vil at vise, at afsenderen ikke er alene, men at der er opbakning til afsenderens
holdning eller tolkning af virkeligheden. Det vil typisk være i form af statistisk materiale, videnskabelige
undersøgelser, tal, rapporter og lignende.
Gendrivelse: Er en indbygning af modstanderens argumentation, så man allerede fra start tager
højde for den modstand, man kan møde. Eksempelvis: ”Selvom nogen nu vil hævde, at det er en alt
for langsommelig proces, er jeg af den overbevisning, at…”

Opgave:
I filmen møder Anwar Congo Adi Zulkadry, som han i fortiden har begået mord sammen med. I en scene, hvor
de sidder sammen og fisker, taler de om den betydning, fortiden har for deres nutid.
•
•

Se scenen fra 35:51 i filmen eller på: www.theactofkilling.dk/undervisning/argumentationsanalyse
Lav en argumentationsanalyse, hvor fokus er på centrale påstande og belæg i scenen.
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•
•

Diskutér hvad de hver især forsøger at fortælle hinanden gennem samtalen.
Hvilken rolle spiller valget af location, samt det at de er i færd med at fiske, for oplevelsen af scenen?

Opgave:
I en vigtig scene kommer en minister fra den indonesiske regering, Sakhyan Asmara, for at give sin støtte til
eksbødlernes filmoptagelse af massakren i 1965 på indbyggerne i landsbyen Kampung Kolam.
•
•
•

Se scenen, hvor Sakhyan Asmara kommer for at overvære optagelserne, fra 01:04:43 i filmen eller
på: www.theactofkilling.dk/undervisning/argumentationsanalyse
Undersøg Sakhyan Asmaras argumentation, da han efter at have overværet optagelserne taler til
“skuespillerne”.
Hvad siger han til instruktøren Joshua Oppenheimer?

HATE SPEECH I THE ACT OF KILLING
Hate speech (hadefuld tale) er en måde, hvorpå man gennem sprog kan fremstille andre mennesker, eller
grupper af mennesker, som værende mindre værd. Ved at italesætte dem sådan bruger man sproget
krænkende. I flere lande er der lovgivning imod hate speech. I The Act of Killing er der scener, hvor forskellige
grupper omtales nedsættende og hadefuldt – særligt kinesere, kommunister og kvinder.
Opgave:
• Se talen (fra 16:20), som lederen af Pancasila Youth, Yapto Soerjosoemarno. Undersøg og diskuter
hans argumentation, hans brug af hadefuld tale, samt de retoriske virkemidler, han benytter i talen.
• Se scenen (fra 17:20), hvor Yapto Soerjosoemarno spiller golf og blandt andet taler om demokrati.
Undersøg og diskutér hans argumentation, hans brug af hadefuld tale, samt de retoriske virkemidler i
denne scene.
• Se scenen (38:39), hvor Safit Paradede, Anwar Congo og Adi Zulkadry kører i bil og taler om “Crush
the Chinese“-kampagnen i 1966. Kan deres samtale siges at indeholde hadefuld tale? Hvordan?
De tre scener kan desuden ses på www.theactofkilling.dk/undervisning/hate-speech-i-the-act-of-killing
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SPROGETS MAGT
Vi bruger sproget til at gøre noget, til at handle. John L. Austin, en engelsk sprogfilosof, var skaberen af
teorien om sproghandlinger, og han slog dermed fast, at sprog er andet og mere end blotte beskrivelser – det
er også handling. Sprog er med til at få noget til at ske, det forandrer verden. Man kan skelne mellem tre
grundlæggende sproghandlinger: De selvfremstillende, de informerende og de regulerende.
De selvfremstillende sproghandlinger er dem der udtrykker noget om afsenderens holdninger, følelser,
synspunkter og meninger. Det er altså sproghandlinger, hvor afsenderen fortæller noget om sig selv. For
eksempel: ”Jeg elsker at gå i biografen!” eller ”Jeg hader bare, når der lugter af popcorn i biografen”.
De informerende sproghandlinger er oplysende. Som navnet indikerer, informerer de om noget. Det kan for
eksempel være gennem meddelelser, konstateringer eller forklaringer. Det kunne for eksempel være: ”Filmen
er startet” eller ”filmen er forbudt for børn under 12 år”.
De regulerende sproghandlinger relaterer sig til andre mennesker og interagerer med andre. Det er
sproghandlinger, som typisk “vil have nogen til at gøre noget”. Det kan være ved at bede om, spørge om,
beordre, men også ved selv at afgive løfter, foreslå noget eller anbefale noget til andre – altså gennem
forskellige ønsker om at regulere. For eksempel: ”Ved du, hvornår filmen får premiere?”, ”Jeg vil gerne have,
at du går med mig i biografen” eller ”Sluk mobiltelefonen, når filmen begynder”.
Opgave:
• Undersøg hvilke sproghandlinger, der benyttes i scenen (fra 26:05), hvor den lokale paramilitære
leder Safit Paradede opsøger de kinesiske butiksejere på et marked for at afpresse dem for penge.
Scenen kan også ses på www.theactofkilling.dk/undervisning/sprogets-magt
• Hvilke sproghandlinger benytter de forskellige aktører i scenen?
• Diskutér hvordan magt kan komme til udtryk gennem sproget.
Opgave:
• I en scene i filmen diskuterer filmens instruktør Joshua Oppenheimer og en af massemorderne, Ali
Zulkadry, italesættelsen af, hvad der er sket i fortiden. Se scenen fra 48:25 i filmen eller på
www.theactofkilling.dk/undervisning/sprogets-magt
• Hvad handler samtalen om?
• Brug faglige begreber fra det sproglige område, for eksempel fra argumentationsanalyse eller retorik,
til at undersøge hvad Ali Zulkadry siger.
• Hvordan er Ali Zulkadrys og Joshua Oppenheimers facework?
• I scenen ser vi gentagne gange Ali Zulkadry i bilens spejl. Hvilken betydning og effekt har det – set i
forhold til det emne, der diskuteres?
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BEGREBET ‘GANGSTER’
Som det fremgår af ovenstående afsnit, kan sprog opfattes som handling. Men gennem vores brug af sprog,
udtrykker vi også en holdning. Sprog er altså ikke bare neutralt – der er knyttet værdier og holdninger til de
ord, vi bruger. Det er disse værdier og holdninger i sproget, som man forsøger at afdække gennem den
såkaldte diskursanalyse. Et par eksempler til illustration: Hvis man bruger betegnelsen ’ældrebyrde’ om den
udvikling i befolkningen, hvor der bliver flere og flere over 60 år som ikke er på arbejdsmarkedet, så får man
gennem brugen af ’-byrde’ samtidig udtrykt en negativ holdning til ældre, fordi en byrde netop betyder noget,
som nogle andre skal bære og som kan være belastende. Et udtryk som ’cafépenge’, som blev brugt om SU til
hjemmeboende unge, fortæller samtidig, gennem brugen af ’café’, at de unge i virkeligheden bare hygger sig
på café for SU’en og måske slet ikke har brug for den. De to eksempler viser, at ordene ’ældrebyrde’ og
’cafépenge’ ikke er neutrale – og en diskursanalyse kan afdække, hvilken vurdering og holdning der ligger bag
brugen af ordene. I The Act of Killing italesættes betydningen af ordet ’gangster’ flere gange, og ordet bruges
på en bestemt måde af flere af filmens aktører.
Opgave:
• Slå ’gangster’ op i Den Danske Ordbog på www.ordnet.dk og find ordets oprindelige betydning og
dets danske betydning i dag.
• Find eksempler i filmen på, hvordan ordet ’gangster’ defineres. Hvilken holdning udtrykker brugen af
‘gangsters’? Og hvilken betydning har de forskellige definitioner?
• Diskutér, hvad det betyder at have magt til at definere ord.

VÆRKANALYSE
I danskfaget hører det til kernestoffet, at man skal arbejde med værkanalyse – og et af de værker, man skal
analysere, skal være ”et værk i form at et større afrundet medieprodukt”. The Act of Killing kan gribes an som
et sådant større, afrundet medieprodukt, hvis man fordyber sig i det og går analytisk til værks på flere fronter.
Det kan for eksempel være ved at undersøge filmens forløb, dens personfremstilling, miljøtegning, brug af
filmiske virkemidler, valg af vinkling, konfliktstof og tematik, samt dens målgruppe.
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Opgave: Lav værkanalyse af The Act of Killing. Se filmen – og tag notater undervejs!
•

•

•

•
•
•
•
•

Undersøg filmens forløb nærmere: Prøv at sætte den i relation til berettermodellens faser – og
diskutér, hvad effekten er af netop denne opbygning. Du kan læse mere om berettermodellen på
mediefagssiden på www.theactofkilling.dk/undervisning/dramaturgiske-modeller
Der er flere forskellige fortællespor i filmen, som krydser hinanden. Blandt andet et hvor vi følger
tilblivelsen af eksbødlernes forskellige film, et hvor vi især har fokus på Anwar Congo og den proces,
han gennemløber i forbindelse med filmprocessen, og også et mere nutidigt spor, hvor vi blandt andet
følger den paramilitære gruppe Pancasila Youth, flere højtplacerede personer, der fortæller om deres
bedrifter i fortiden og optagelser fra det nationale tv. Diskutér hvilke historier, disse spor hver især
fortæller. Hvad tror I, at formålet med at følge flere spor i filmen er?
Lav personlighedskarakteristikker af de vigtigste personer i filmen, for eksempel Anwar Congo,
Herman Koto, Yapto Soerjosoemarno og Adi Zulkadry. Hvordan fremstilles de i filmen – og hvordan vil
de gerne fremstille dem selv? Hvad er deres interesser og mål, og hvilke værdier har de? Gennemgår
de en udvikling/forandring i løbet af filmen?
Undersøg, hvilke steder og miljøer, filmen udspiller sig i. Hvilke betydninger er der knyttet til dem?
Lav en sammenfatning af, hvilke filmiske virkemidler, der er fremtrædende i filmen. Kom med
konkrete henvisninger til passager i filmen. Hvad er virkemidlernes effekt?
Instruktøren har valgt at have fokus på bødlerne og ikke ofrene. Hvad opnår han ved dette valg?
Og hvilken betydning har det, at vi kun mere indirekte får ofrenes fortællinger?
Hvilket konfliktstof og hvilke temaer behandles i filmen? Hvad er filmens budskab og hensigt?
Hvem vil I mene er filmens målgruppe? Hvorfor?
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ANMELDELSER, CITATER OG TAGLINES
Opgave: Skriv en filmanmeldelse
Skriv en anmeldelse af The Act of Killing. Omfanget skal være mellem 750-1000 ord. Du skal angive antal ord
i opgaven. Elevtiden er 4 timer. Anmeldelsen skal indeholde:
•
•
•

Kort indholdsreferat (hvad handler filmen om?)
Beskrivelse af hensigten med filmen (hvorfor har instruktøren lavet den? Hvad vil han med den?)
Vurdering af filmen (hvad synes du om den?)

Anmeldelsen kan indeholde oplysninger om:
•
•
•

Instruktøren
Filmen sammenlignet med andre film
Særlige problematikker i filmen

Målgruppen er gymnasieelever som jer selv. Husk at finde en titel til anmeldelsen, som kan fange læserne.
Arbejd gerne med at gøre anmeldelsen levende, klar, overbevisende og læservenlig. Her følger fire råd:
•
•
•
•

Begynd med noget interessant
Brug billedsprog – lidt, men godt
Lav interessevækkende overskrifter på anmeldelsens afsnit
Giv det vigtige meget plads, og det uvigtige lidt plads eller slet ingen

Opgave: Formuler en tagline
Når man skal markedsføre en film, hører det også med, at man giver den en tagline (eller som det kaldes på
dansk – en ’slaglinje’). Det er en slags slogan eller et motto, som følger filmen, og som med ganske få ord (og
som regel kun i en enkelt sætning) formulerer filmens idé/tema, gerne på en sprogligt spændende og
interessevækkende måde, som giver folk lyst til at filmen. Filmens tagline bliver for eksempel trykt på
filmplakaterne.
•
•

Formuler parvis to-tre taglines for The Act of Killing.
Læs jeres taglines op for hinanden i klassen og vælg dem ud, I synes er bedst.
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• Diskutér hvilke kvaliteter, I synes en tagline skal have, før den lokker jer i biografen.
Opgave: Lav citater til filmen
På
hjemmesiden
Presseomtale
og
citater
finder
du
en
række
citater
(www.theactofkilling.dk/undervisning/presseomtale-og-citater). Det er udtalelser om The Act of Killing, som
forskellige instruktører og andre relevante personer er kommet med.
•
•
•

Læs citaterne om filmen.
Skriv selv et citat; et statement, om The Act of Killing, hvor du forsøger at sammenfatte din holdning til
filmen i en kort og fyndig stil, som også gerne må være sprogligt levende og fange læseren.
Diskutér hvad denne citatgenre kan bruges til. Hvad er citaternes funktion?

LINKS OG LITTERATUR
DANSKFAGLIG LITTERATUR
Berit Riis Langdahl, Mimi Olsen og Pia Quist (Gyldendal 2010): Krydsfelt
Heri om:
Sproghandlinger (s. 246-250)
Hadefuld tale (s. 252)
Argumentation (s. 253-257)
Retoriske appelformer (s. 258-259)
Fakta og fiktion (s. 286-288)
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VEJLEDNING TIL UNDERVISEREN
Ført og fremmest er det oplagt at arbejde med The Act of Killing i tilknytning til danskfagets mediemæssige
stofområde, men der er også en række elementer inden for det sproglige stofområde, som er relevante at
undersøge og dykke ned i. Det er naturligvis muligt at anlægge forskellige vinkler på filmen, så begge
stofområder tilgodeses. I forbindelse med det litterære stofområde vil filmen kunne inddrages i læsning af et
tema, eksempelvis magt, fortid/nutid, krig, frygt. Endelig er det oplagt at inddrage fagets skriftlige dimension i
arbejdet med filmen.

DET MEDIEMÆSSIGE STOFOMRÅDE
Joshua Oppenheimers The Act of Killing kan bruges i arbejdet med dokumentargenrer, som er fagligt
kernestof i dansk. Filmen sprænger rent genremæssigt de gængse dokumentarkategorier, og det gør den
interessant og fornyende. The Act of Killing indeholder mange spor og lag, som man kan arbejde med at
afdække: Vi følger først og fremmest et performativt spor, hvor fortidens bødler iscenesætter, gennemspiller
og dramatiserer deres forbrydelser i forskellige filmgenrer, som også optages på film. I centrum for denne
filmskabende proces står Anwar Congo, som har utallige mord på samvittigheden. Det filmarbejde, han indgår
i, og hvor han både spiller rollen som offer og bøddel, og derudover sætter sine egne mareridt i scene, bliver
for ham også en rejse mod en større erkendelse af det, han har gjort. I den forstand er der sideløbende et
personligt-terapeutisk spor i filmen. I et nutidigt spor oplever vi ekkoet af fortidens terror i scener med blandt
andet den magtfulde paramilitære gruppe Pancasila Youth, flere højtplacerede personer, der fortæller om
deres bedrifter i fortiden og optagelser fra det nationale tv. Filmens forskellige lag er med til at koble fortiden
og nutiden sammen, ligesom den ’lille’ og personlige historie forbindes med den ’store’ og nationale historie.
Idet de medvirkende i filmen samtidig selv optager film, forholder sig til og diskuterer filmgenrer,
filmskuespillere og filmkultur i det hele taget, indgår der også en række metaelementer i filmen. Disse
fordobles og bliver mere komplekse, når de medvirkende selv sidder foran tv-apparatet og ser eksempler på
den iscenesættelse, de er en del af. Disse metalag og (selv)iscenesættelsesaspekter gør også The Act of
Killing til et meget oplagt eksempel på nogle tendenser i vores mediekultur og det moderne mediebillede,
hvilket også udgør danskfagligt kernestof.
Set ud fra et genreperspektiv rummer de forskellige lag en række didaktiske muligheder: Man vil kunne
undersøge og diskutere, hvordan dokumentaren arbejder med fakta og fiktion, herunder inddrage begreberne
fakta- og fiktionskoder. Dette er ikke mindst relevant i forhold til det performative spor, hvor de medvirkende
dramatiserer deres erindringer inden for en række forskellige filmgenrer som musical, gangsterfilm og
cowboyfilm. Her er det også en pointe, at filmsproget skifter karakter. Det vil altså være muligt at undersøge,
hvordan de filmiske virkemidler er knyttet til forskellige genrer. Det vil være oplagt at bruge filmen til analysen
af et større afrundet medieprodukt, hvor eksempelvis forhold som opbygning/dramaturgi, fortælleforhold,
fremstillingen af de medvirkende (herunder navnlig portrætteringen af Anwar Congo), de medvirkendes
selvfremstilling og selviscenesættelse, samt tematik kan undersøges. Der er mange muligheder for at foretage
næranalyse af enkelte scener, hvor de filmiske virkemidler og deres effekt kan studeres.
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DET SPROGLIGE STOFOMRÅDE
The Act of Killing er særdeles velegnet i arbejdet med en stribe sproglige emner, som samtidig dækker et
bredt spektrum af det sproglige kernestof i dansk. Først og fremmest vi det være meget nærliggende at
foretage en kommunikationsanalyse. Her kan det blandt andet undersøges hvilke afsenderintentioner, der er
på færde i filmen, hvad budskabet (meddelelsen) er og hvem der er modtageren. Det er vigtigt ikke at isolere
afsenderen til udelukkende at være filmens instruktør, Joshua Oppenheimer. Filmens dramaturgiske
kompleksitet, dens mange lag, indbyder til, at der også må spørges til de medvirkendes formål og intentioner
med at deltage i filmprojektet.
Et andet relevant sprogligt område at inddrage er argumentationsanalysen og den retoriske analyse. Der er
flere af de udsagn og statements, som fremsættes i filmen, der vil kunne analyseres med begreber herfra.
Blandt andet er der eksempler på uddrag af taler, som let vil kunne undersøges for deres sprogbrug,
argumentation og retoriske virkemidler. Det gælder blandt andet Yapto Soerjosoemarno, lederen af den
paramilitære gruppe Pancasila Youth, med mere end 3 millioner medlemmer, der holder en opildnende tale for
medlemmerne, og Indonesiens vicepræsident, Jusuf Kalla, der taler om Pancasila Youth. Ligeledes er der
dialoger mellem instruktøren og eksbødlerne, som er interessante at lave argumentationsanalyser af for at
studere bødlernes ’logik’ (eller mangel på samme). I det hele taget er der god grund til at være sprogligt
opmærksom, når man ser The Act of Killing. Eksempelvis forholder begge de to nævnte talere sig, ligesom
flere personer i dokumentaren i øvrigt, til begrebet ’gangster’. Der synes også at være en helt bestemt måde at
definere og bruge ordet på blandt de paramilitære grupper og dem, der har deltaget i og set igennem fingre
med fortidens folkemord. Man kan derfor også bruge filmen til at se nærmere på, hvordan ords betydning kan
gradbøjes, til at diskutere definitorisk magt og til at arbejde med diskursanalyse. Også et sprogligt felt som
hadefuld tale (’hate speech’) vil kunne behandles i tilknytning til filmen. Det er let at finde eksempler i filmen,
som kan analyseres nærmere, både i forbindelse med dramatiseringerne af fortiden, men for eksempel også i
de nævnte taler.
Sproghandlingsanalyse vil ligeledes kunne anvendes. Man kan udvælge passager fra filmen, som underkastes
en nærmere undersøgelse med henblik på at afdække, hvilke sproghandlinger der benyttes. Et eksempel
kunne være den scene, hvor den lokale paramilitære leder Safit Paradede opsøger de kinesiske butiksejere
på et marked for at afpresse dem for penge. Her får vi samtidig et indtryk af, hvordan sprog og magt kan være
forbundet. Goffmans begreb ’facework’ (herunder ’face-saving’) samt ’front stage’ og ’back stage’, vil
ligeledes kunne åbne for en forståelse af, hvad der er på færde i og omkring Anwar Congo og flere af de andre
massemordere. Vi følger Congo i mange situationer, både når han er ’på’, blandt andet i flere af
(selv)iscenesættelserne, når han er sammen med øvrighedspersoner og er på nationalt tv, men vi møder ham
også, når han fortæller om mareridt, når han begynder at ane konsekvenserne af sin fortid og når han ligefrem
bliver fysisk dårlig over, hvad han har gjort. Her vil Goffmans begrebsapparat med fordel kunne inddrages.
Samspillet mellem filmens forskellige spor og dens metalag er det også relevant at berøre i den
sammenhæng.
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SKRIFTLIGHED
Forskellige skriftlige genrer og øvelser vil kunne knyttes til arbejdet med The Act of Killing. Eksempelvis kan
der arbejdes med at skrive anmeldelser af filmen, med at formulere taglines og pressemateriale udformet til
forskellige målgrupper. Der kan også formuleres (del)opgaver som træner eksamensgenren essay, eventuelt
med udgangspunkt i nogle af de eksistentielle temaer, som filmen kommer ind på (skal sandheden altid og for
enhver pris frem, fortidens betydning for nutiden).
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