
Film Mosaic 2023:

LEAVE NO ONE 
BEHIND



Intro

Design og arkitektur er over det hele. Din skole er tegnet 
af en arkitekt, som har haft en idé med den, og hvorfor 
den ser ud, som den gør. Vejen du går på, på vej til skole, 
er designet af en byplanlægger. Og parken, du hygger 
dig i efter skoletid, er anlagt til formålet. Når arkitektur 
og design er bedst, er alle inkluderede – og alle føler sig 
velkomne. Desværre tager design ofte udgangspunkt 
i en idealiseret virkelighed, eller det vi kan kalde det 
“perfekte menneske”, selv om et sådant ikke findes. Og 
derfor er der nemt nogen, der bliver udelukket. 

I det følgende materiale vil vi se på, hvad inkluderende 
design er, hvorfor det er vigtigt, og hvor det nogle 
gange går galt. Vi tager udgangspunkt i en række film 
produceret af unge mennesker. Det er vigtigt at huske 
på, at filmene ikke er lavet af professionelle, og derfor 

har nogle af dem “skønhedsfejl”. Alle film er lavet til 
Copenhagen Architecture Festival. 

Materialet, og de film det indeholder, kredser om 
problematikker som: Hvem er byer bygget til? Kan alle 
være i byen på samme måde? Hvad gør en by velegnet 
for alle? Hvordan sørger vi for, at alle samfundsgrupper 
kan bruge byen hensigtsmæssigt? 

Navnet på projektet “Leave no one behind” (efterlad 
ingen) er lånt fra FN’s Verdensmål. FN’s verdensmål er 
17 mål, der skal gøre verden til et bedre sted for alle. Især 
Verdensmål 11 (Bæredygtige byer og lokalsamfund) er 
relevant i vores sammenhæng. I “Leave no one behind” 
ligger der et ønske og et løfte om, at alle skal med.

https://www.cafx.dk/film-mosaic-2023/watch-film-submissions


I’m Aware  
af Farhad Isgandarov

Spørgsmål til filmen: 

 • Hvilke udfordringer viser filmen?
 • Hvilke af de udfordringer kender I selv? 
 • Er det en god film?

“Leave no one behind” har meget at sige, når 
det kommer til inkluderende design og arkitektur. 
Inkluderende design tager hensyn til alle. Der er en 
lang række designtiltag, der er vigtige for, at alle kan 
føle sig trygge og velkomne. I vores dagligdag tænker 
vi måske ikke så meget over den arkitektur og design, 
der omgiver os, medmindre der er noget, der driller.

I det følgende materiale skal vi se på forskellige 
grupper, der skal tages hensyn til, når man designer 
og planlægger byen. Hver gruppe har sit eget afsnit, 
hvortil der er knyttet 1-2 film og en række spørgsmål, 
der kan bruges som refleksion – alene, med en 
sidemakker, eller på klasseniveau. 

Som introduktion, skal I se den humoristiske I’m aware, 
som dækker flere af de emner, vi senere kommer ind 
på.

http://www.cafx.dk/film-submission/i-m-aware


Spørgsmål til filmen: 

 • Er panthylden godt design? Hvorfor/ hvorfor ikke?
 • Vil du bruge panthylden på skraldespanden? Hvorfor/hvorfor ikke? 
 • Hvem må tage pant fra panthylden?

Økonomi
Selvfølgelig hænger økonomi og arkitektur & design 
sammen, hvis man vil købe en bolig eller shoppe i 
butikker med ting designet af populære designere. 
Men økonomiske forhold har også noget at sige, når 
det kommer til måden, det offentlige rum er designet 
på. Eksempelvis tager nogle byer ikke det store hensyn 
til fodgængere og cyklister, men tager nærmest for 
givet, at alle har en bil. Man ser også en udvikling i 
mange byer, hvor de områder, der traditionelt var 
beboet af helt almindelige mennesker, bliver så dyre 
at bo i, at der sker en udskiftning i befolkningsgruppen. 
Denne udvikling kaldes med et fint ord for gentrificering 
og dækker over, at mennesker med lave indkomster 
langsomt bliver presset ud af et område.

Opgave:

Se om du kan få en simpel designidé, som vil gøre livet 
nemmere for en bestemt gruppe mennesker i din by. 
Beskriv din idé, og hvem den hjælper.

One Man’s Trash, Another Man’s Treasure 
af Mattia De Vito

http://www.cafx.dk/film-submission/one-man-s-trash-another-man-s-treasure


The darkness in the light 
af Rana Ahmadova

Køn
Køn og seksualitet må ikke overses, når det kommer til 
indretning af vores byer. Typisk vil kvinder give udtryk 
for, at det kan være usikkert at gå gennem øde og 
mørke områder af byen, eller føle ubehag ved smalle 
passager. Mange nonbinære personer oplever at 
være mere udsatte i det offentlige rum, end personer 
med et mere traditionelt kønsudtryk gør.

Opgave:

Kom med løsninger til, hvordan man kan hjælpe 
personer, der føler sig utrygge i det offentlige rum. 
Filmen, du lige har set, fokuserer på en ung kvinde, 
men dine løsninger kan være for alle, der bruger byen.

Spørgsmål til filmen: 

 • Hvad handler filmen om? 
 • Er der forskel på, hvad mænd og kvinder skal tænke på, når de 
  går rundt i byen? 
 • Er der tidspunkter eller steder, hvor du er utryg ved at gå alene? 
 • Hovedpersonen gør forskellige ting for at føle sig mere tryg – 
  kan du nævne nogle af dem? 

https://vimeo.com/761002654


One more Round  
af Ali Baghirov

Spørgsmål til filmen: 

 • Er det et godt sted, børnene leger?
 • Hvem har mest ret til at være der, og hvorfor?
 • Hvad tror du, børnene og bilisten siger til hinanden? 
 • Kunne design/arkitektur løse den konflikt, der opstår?

Alder
Alder har også betydning for, hvordan vi oplever 
vores omgivelser, og forskellige aldre har forskellige 
behov. Hvis du er gammel, kan det fx være, du går 
langsommere og har svært ved at nå over et lyskryds, 
mens der endnu er grønt. Hvis du er ung, kan det være, 
du har behov for et sted at spille bold eller være med 
dine venner. Ikke alle byer eller bydele tager hensyn til 
disse forskellige behov.

Opgave:

Find et sted i byen, der passer bedst til en bestemt 
alder, og kom med forslag til, hvordan andre aldre kan 
inkluderes. 

https://vimeo.com/769343587


Exposure  
af Tata Koiava

Spørgsmål til filmen: 

 • Den unge kvinde i filmen siger flere gange nej til hjælp, 
  hvorfor tror du det?
 • Bør der tages hensyn til mennesker med handicap i alle     
  bygninger, hvorfor/hvorfor ikke? 
 • Hvordan ville turen gennem skolen hen til dit klasseværelse 
  være, hvis du gik på krykker?

Fysisk formåen
Hvis du ikke har nogle fysiske udfordringer med din 
egen krop, tænker du måske ikke over det til hverdag. 
Men de mennesker, der har et fysisk handicap, har 
særlige behov i byrummet. Heldigvis er især mange 
nye bygninger designet til, at alle kan komme sikkert og 
nogenlunde nemt rundt. Men det kan være forbundet 
med udfordringer at komme gennem byen, hvis du 
fx er gangbesværet eller har nedsat syn. Nogle er 
permanent fysisk udfordret, andre vil opleve at være 
det i en periode

Opgave:

Gå en tur to og to, hvor I vælger en af dine sanser, I 
ikke må bruge, fx synet, og snak om, hvordan I oplever 
jeres omgivelser som midlertidigt hæmmede. 

http://www.cafx.dk/film-submission/exposure


Sorted Chaos
af Ana Barjazde

Magt/lovgivning film 1
Hvem bestemmer egentlig over vores hjem? De ydre 
rammer, for måden vi bor på, er i høj grad bestemt af 
myndighederne. Der er en lang række regler for, hvor vi 
må bygge, hvor højt vi må bygge, og hvilke materialer 
vi må bygge med. Til gengæld er den måde, vi indretter 
vores hjem på, primært styret af os selv. 

De to film vi skal se her, repræsenterer hver især en 
meget forskellig tilgang til, hvad et hjem er, og hvem 
der bestemmer over det. 

http://www.cafx.dk/film-submission/sorted-chaos


Leave Everything Behind 
af Farshid Nasrabadi & Samaneh Mohseni Hosseinabadi
Spørgsmål til filmene: 

 • Hvad er et godt hjem? 
 • Hvor vil du helst bo, og hvorfor?
 • Find en positiv ting og en negativ ting 
  ved hver bygning i de to film

Magt/lovgivning film 2
Hvem bestemmer egentlig over vores hjem? De ydre 
rammer, for måden vi bor på, er i høj grad bestemt af 
myndighederne. Der er en lang række regler for, hvor vi 
må bygge, hvor højt vi må bygge, og hvilke materialer 
vi må bygge med. Til gengæld er den måde, vi indretter 
vores hjem på, primært styret af os selv. 

De to film vi skal se her, repræsenterer hver især en 
meget forskellig tilgang til, hvad et hjem er, og hvem 
der bestemmer over det. 

Opgave:

Beskriv dit eget hjem med 10 ord.

http://www.cafx.dk/film-submission/leave-everything-behind


Chicken
af Anita Szentesi

Spørgsmål til filmen: 

 • Er det vigtigt for mennesker at være i kontakt med dyr? 
 • Hvad er det bedste og det værste ved dyr i byen?
 • Hønen i filmen har det ret godt – kan dyr være for forkælede?

Andre arter
Byen og arkitekturen er til for mennesket, og traditionelt 
oplever man byen som modstykke til naturen. Men vi 
ved også, at mennesker lever tæt på dyr i byen. Nogle 
dyr vil vi helst være fri for, fx edderkopper i vores seng 
og mus i kælderen, mens andre dyr skaber glæde 
og tryghed. Nogle mennesker oplever endda, at fx en 
hund eller kat kan være en nær ven. 

Opgave:

Beskriv et dyr, du har haft et nært forhold til, og 
beskriv, hvad det betød for dig. 

https://vimeo.com/761012092


Vi synes, I skal lave jeres egne film om jeres egen by. I det følgende kommer 
en række forslag til, hvad I kan fokusere på, og nogle gode, praktiske råd 
til simpel filmproduktion. Filmen må meget gerne optages på mobiltelefon. 
Filmen skal være 1-2 minutter lang – ikke længere! Og det er en god idé at gå 
sammen 2-4 personer om én film.

Inspiration til temaer:

 1. Lav en film om jeres yndlingssted. Vis os, hvorfor det er dejligt. 
  Vis i filmen, om der er inkluderende design; både hvad der 
  er, og hvad der ikke er. 

 2. Voxpop betyder folkets stemme. Lav en række interviews
  med folk i byen, hvor de fortæller, hvad de godt kan lide, og 
  hvad de ikke kan lide ved jeres by. Husk at fortælle dem, 
  hvorfor I laver filmen. 

 3. Lav en film om jeres vej til skole. Fokuser på de steder, hvor design 
  og arkitektur er inkluderende, og de steder det ikke er. 

Lav jeres  
egen film



5 gode råd  
til jeres film

1. Mikrofon
Det er ikke sikkert, du har en mikrofon, men vær opmærksom på lyden. Sørg 
for at skyde dine optagelser uden støj og susen. Det er altid en rigtig god idé 
at lytte til dine optagelser lige efter de er taget – og hvis lyden er dårlig, må 
du tage dem om.
 
2. Lygte
Det er sjældent nødvendigt med ekstra eller kunstigt lys. Men vær opmærksom 
på, at jo mere lys der er, jo skarpere bliver din optagelse. Og så skal du være 
opmærksom på “modlys”, som opstår, når du filmer direkte imod den primære 
lyskilde (fx et vindue).
 
3. Kamerastativ
Hvis du ikke har et kamerastativ, er det vigtigt at huske på, at rolige bevægelser 
giver    rolige billeder, og det er rarest for dine seere. 

4. Forstørrelsesglas
Nærbilleder gør din film spændende og dynamisk at se på. Og hvis der er 
noget, der er vigtigt, er et nærbillede med til at understrege over for seerne, 
at det er her, de skal rette deres fokus. 

5. Saks
Det er vigtigt at redigere din film. Der vil altid være småting, der skal ud, og 
scener der skal skydes om. Brug det software, der på din telefon (fx iMovie), 
eller klip den på din bærbare. 

Og så er det altid vigtigt at huske, at når man optager film, er telefonen vandret!



Start (fiskens hoved):
Ligesom en fisk kan bide, må din film gerne bide sig fast. Sørg for, at der er 
noget spændende i starten, så publikum får lyst til at se din film. Det kan fx 
være en god præsentation af, hvad vi skal til at se. 

Midte (fiskens krop):
Der er kød på fiskens krop, og der skal være “kød” på din fortælling. Filmens midte 
er dér, hvor vi skal forstå den problematik eller historie, du gerne vil formidle.

Slutning (fiskens hale):
Fisken kan slå med halen og lave et lille sprøjt. Det må slutningen på din film 
også gerne. Sørg som minimum for, at slutningen på din film er markant, så 
publikum forstår den er slut – og hvis der er en ekstra vigtig pointe, kan filmen 
slutte med den. 

Vis jeres film for klassen, og brug dem som udgangspunkt for en snak om 
inkluderende design, dér hvor I bor. 

God fornøjelse!

Din film 
er en fisk



Produceret til:Produceret af:


