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Prosessrapport 

I min teoretiske fordypningsoppgave «Fortellermåte med stil», analyserte jeg virkemidlene, med 

fokus på fortellerteknikken i min favorittfilm «Skulk med stil» (1986) av John Hughes. 

Jeg fokuserte på bruddet på bruddet på den fjerde veggen, hovedpersonen, utsnitt og klipp. 

Filmen inspirerte meg til å lage min egen film med inspirasjon av handlingen, karakterene, 

klippingen, utsnittene, og ikke minst stilen. 

Jeg vil også si at i denne prosessrapporten gjør jeg som Ferris og bryter den fjerde veggen, håper 

du liker det ;) 

Hvis det nå skulle være sånn at du ikke har sett Skulk med stil, vil jeg absolutt anbefale deg å se 

den nå med en gang. Ikke fordi det er nødvendig for å vurdere denne oppgaven, men rett og slett 

bare fordi det er en kjempekul film. 

Da jeg skrev den teoretiske oppgaven i høst, satt jeg med ønske om å lage en kortfilm av samme 

konsept. Etter en samtale med min veileder, bestemte jeg med for at det var lurt å lage en trailer. 

På denne måten behøvde jeg ikke fokusere så mye på å lage en handling, og et gjennomtenkt 

manus. Med en trailer ville jeg lettere få fram mine fokuspunkter, som blant annet var 

fortellerteknikk. Men, ved å lage en trailer ble det også begrenset hva jeg kunne få med av 

innhold. Dermed er det flere ting jeg har sneket inn, som den oppmerksomme Bueller-fan vil få 

med seg, men som den alminnelige seer vil overse. I denne prosessrapporten gir jeg deg alle 

detaljene. 

Jeg ville lage en film med tydelige trekk fra Skulk med stil, både med utdrag av replikker, fakter 

knyttet til karakterene, og bruddet på den fjerde veggen. Likevel ville jeg sette mitt eget preg på 

det, og lage noe nytt. Dermed ble hovedkarakteren «Velma Bang» født.  

 

Karakterene 

Når jeg skulle skape karakterbildet, ønsket jeg å tydelig speile hovedkarakterene i Skulk med stil. 

Velma Bang er representasjonen av Ferris Bueller. Jeg ville gi henne et fengende navn, i likhet 

med Ferris Bueller. Det var også viktig at navnet passet med sitatet «Bueller. Ferris Bueller» som 
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jeg ønsket å gjenskape i min trailer, ved å si «Bang. Velma Bang». Hun er lederen i gruppa, tøff, 

og gjør som hun vil. Jeg valgte å plassere en jente i hovedrollen, fordi jeg ville røske litt opp i 

den originale karaktersammensettingen.  

Vennene hennes Lasse og Kasper er et bilde på Ferris venner Cameron og Sloane. Lasse er et 

portrett av Cameron. Selv om det ikke kommer godt fram for den alminnelige seer, vil en 

oppmerksom Skulk med stil-fan få med seg at Lasse blir veldig stresset når de mister akebrettet, 

fordi «pappa kommer til å kverke meg!». Dette er jo også Camerons største frykt – at faren skal 

finne ut av hva han har gjort, for da får han bank. 

Jeg valgte å bytte ut ungdommene med barn, fordi jeg ønsket en mer leken, actionpreget film, 

hvor jeg kunne benytte både radiostyrt bil, akebrett og nerf-gun, uten at det ble barnslig. 

Bonden Gregers er tydelig inspirert av rektor Ed Rooney. De er begge sure, vokter over hvert sitt 

territorie (Rooneys skole, og Gregers gård), og har begge det samme målet: Ferris/Velma skal 

ikke slippe unna med planen. Jeg har også karakteren Emma som skal portrettere Jeanie Bueller. 

Sammen har de felles innstilling «Hvorfor Jeg måtte ha en karakter om spiller på lag med 

bonden, slik at Velma har et likt antall motstandere som Ferris i Skulk med stil. 

En karakter valgte å legge til uavhengig av originalfilmen, er Velmas storebror «Siggen». Jeg 

likte så godt dynamikken mellom karakterene i «Barnevaktens mareritt» (1987), så jeg ville 

forsøke å gi rollen som barnevakt til Siggen. Jeg ble også inspirert av båndet mellom karakterene 

«Steve» og «Dustin» i «Stranger Things» (2016), hvor Steve blir den kule storebroren som 

egentlig har bedre ting å gjøre enn å henge med småbarn. Jeg var også opptatt av å blande 

generasjoner. Jeg ville ha både barn, ungdom og voksen, og det er jeg glad jeg fikk til.  

 

Handling 

Jeg hadde lyst til å dra karakterene ut av skolen, og finne et annet sted de kunne være. Et 

nabolag, tenkte jeg umiddelbart. Ettersom at jeg bor blant gårder og jorder, falt det meg naturlig 

å bruke en gård som lekeplass for karakterene. 

I likhet med ungdommene i Skulk med stil, ville jeg at barna her også skulle ha en egoistisk plan. 

Ferris vil slippe unna med skulking, og Velma vil slippe unna med hevn på Gregers. Derfor 
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legger hun en plan for å få tilbake akebrettet, men ikke nok med det, få sin søte hevn for at han 

stjal det. Hvis planen feiler, blir de nødt til å skue kumøkk hele sommeren. Mye står på spill. 

Men, for at planen skal funke må de ha med Velmas storebror Siggen. Hun klarer å lure broren 

ved å gjøre det hun og Ferris kan best – utpresse. Siggen blir avledningsmanøveren mens Velma 

stjeler akebrettet, og Lasse og Kasper gjør seg klare for å sperre veien med fisketråd. Men en 

uventet fiende oppdager deres plan – Emma. Hun liker ikke Velma og guttene, og bestemmer seg 

for å hjelpe Gregers med å vinne. I et kaos av snøballer, nerf-skudd, løping og brøling avsluttes 

traileren med spørsmålet – hvem vinner? Velma eller Gregers? 

Et viktig element å få med var jo selvfølgelig bruddet på den fjerde veggen. Dette er jo hva som 

gjør Skulk med stil så ikonisk – Ferris hyppige fortellerstemme direkte til seerne. Dette var viktig 

for meg å putte så mye som mulig inn i traileren. I en trailer behøver man jo en fortellerstemme, 

og der passet Velmas brudd på den fjerde veggen perfekt. Jeg fikk da inkludert både den direkte 

handvendingen til kamera, og fortellerstemmen til trailerens handling. To fluer i en smekk! 

 

Likheter og ulikheter 

Jeg har tatt meg mange friheter når jeg lagde denne filmen. Jeg byttet ut casten med barn, jeg 

lagde en mer action-preget 80s look over filmen, og lagde et nytt plott. Blant annet har jeg 

inkludert freezeframes, noe som er typisk for åttitalls action sjangeren, men som ikke er med i 

Ferris Bueller. Videre har jeg inkludert både sitater, utsnitt og hentet inspirasjon fra klærne. 

Sitater 

Jeg har oversatt samtlige replikker fra Skulk med stil i denne filmen. Den første er “Bang. Velma 

Bang.”, som er inspirert av Ferris “Bueller. Ferris Bueller”, som igjen er henter fra James Bond. 

Jeg syntes dette var en kul måte å presentere navnet hennes, i stil med personligheten hennes. 

Videre er “Spørsmålet er ikke hva vi skal gjøre, spørsmålet er hva vi ikke skal gjøre”, som er en 

av Ferris mange ikoniske replikker. Videre har jeg også tatt med kanskje den mest kjente 

replikken av dem alle, “Livet går ganske fort. Hvis du ikke stopper opp og ser deg rundt, kan du 

gå glipp av det”. Jeg syntes det var vanskelig når jeg skulle velge ut replikkene jeg skulle ta med, 

og hvilke jeg ikke skulle ta med. Som en stor Ferris Bueller fan er det selvsagt mange replikker 
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jeg er veldig glad i, men jeg prøvde å plukke ut de jeg følte passet best til den nye handlingen jeg 

puttet det inn i. 

Jeg har prøvd å gjenskape det kjente øyeblikket når Cameron ødelegger farens bil ved å kjøre 

den utfor et stup. Dette gjenskapes ved at de mister akebrettet, og bonden får tak i det. Lasse sier 

fortvilet “Hva gjorde jeg!?”, likt som Cameron sier “What did I do?”. Deretter snur Ferris seg, og 

sier “You killed the car.”, som jeg har oversatt til at Kasper snur seg og sier “Du drepte 

akebrettet.”. Akebrettet representerer bilen i Skulk med stil. Når de aker nedover, er det en hyllest 

til bil-kjøre scenene i orginalfilmen. 

«Slapp av, jeg har en plan.» sier Velma etter de mister akebrettet. Med denne replikken ønsket 

jeg på samme måte som John Hughes gjenskaper kjente øyeblikk i sin film, bl.a. fra Star Wars 

og James Bond. ville jeg gjenskape et kjent øyeblikk fra Norsk filmhistorie, nemlig Egon Olsens 

kjente «Jeg har en plan» fra Olsenbanden filmene. 

Neste replikk er der Velma sier “Emma er så snobbete, at hvis du putter en diamant foran øynene 

hennes ser hun kull.”, som en ordentlig Bueller-fan hører at er inspirert av Ferris replikk 

“Cameron is so tight, that if you put a lump of coal up his ass and twisted, you’d have a 

diamond.” 

I den kaotiske action-fylte delen hvor barna kriger mot Gregers, er det et klipp hvor guttene 

Lasse og Kasper roper av full hals “Swing, batta-batta-batta" som er hentet fra baseball-scenen 

med Ferris og Cameron, hvor de roper det til spillerne på banen. 

Og til slutt sier Gregers “Velma .. Bang.”, som er inspirert av Rektor Rooneys mange råtne 

“Ferris … Bueller” replikker. 

Klipp og utsnitt 

De første utsnittene jeg ville gjenskape, var bildet av skyene som er klippet i takt med musikken. 

I Skulk med stil er det en sekvens hvor Ferris trekker vekk gardinene, og kikker ut. To bilder 

avklar blå himmel er klippet i takt med musikken. Jeg valgte å ha en ganske mye varmere 

grading enn hva de har i Skulk med stil, for å få fargeutvalget mitt til å poppe. Kommer tilbake til 

dette. 

Hevn med stil Skulk med stil 
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Generelt prøvde jeg å ha mange nærbilder i filmen, ettersom at det er veldig mange nærbilder 

med vidvinkel i Skulk med stil – spesielt på ansikter. Et annet eksempel her er gjenskapelsen av 

Ed Rooneys kjente brøl, hvor jeg har fått Bonden Gregers til å gjøre det samme. 

 

Noe jeg la stor vekt på, var presentasjonen av to av karakterene, nettopp fordi måten det blir gjort 

opptil flere ganger i Skulk med stil er så godt gjennomført. Både i presentasjonen av Jeanie 

Bueller og gutten på politistasjonen i Skulk med stil, presenteres de i nærbilder. Det har jeg 

gjenskapt i presentasjonen av Siggen og Emma. Først ser vi føttene, deretter midje eller hender, 

og til slutt hodet. Det at jeg valgte å ha en såpass fortellende trailer, ga meg muligheten til å få tid 

til å inkludere øyeblikk som dette, som jeg syns var viktig for å få fram mine fokusområder i 

oppgaven. 

 

 

Presentasjon av Jeanie Bueller i Skulk med stil: 

Presentasjon av Siggen og Emma i Hevn med stil: 
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Jeg var også inspirert av et utsnitt fra Stranger Things. Jeg nevnte tidligere at jeg ble inspirert til 

båndet mellom Velma og Siggen, fra karakterene Steve og Dustin i Stranger Things. Derfor ville 

jeg prøve å gjenskape dette bilde i ett klipp, og jeg er fornøyd med hvordan det ble seende ut. 

 

Skulk med stils finale, er den avgjørende kampen mellom Jeanie og Ferris – hvem kommer hjem 

først? Når Ferris og Jeanie får øye på hverandre, ser vi to nærbilder av at de skuler mot 

hverandre, før kampen fyrer i gang. Dette ville jeg gjenskape, med å ha nærbilder av Gregers og 

Velma før kampen starter. 

 

 

 

 

 

Klær 

Bueller har mange ikoniske antrekk i Skulk med stil, spesielt i hans åpnings monolog hvor han 

har 9 klesskift før han kommer seg ut av huset. Trekløveret Ferris, Sloane og Cameron bruker 

også noen hatter og solbriller, og disse elementene har jeg prøvd å inkludere med min egen vri. 
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Velma, gruppas leder, kler seg i en krigshjelm med det norske våpenskjoldet på seg, Lasse er 

kledd i en lue fra sjøforsvaret, og Kasper har en vinterlue med camouflage-mønster. Alle tre 

hodeplaggene kommer fra militæret, 

og peker mot at karakterene er klare 

for krig. Velma blir da som en slags 

militær-leder for gruppa. 

I enkelte klipp bruker Velma og 

Siggen solbriller, dette for å 

gjenskape looken til trekløveret i Skulk med stil. 

Emma er kledd i en gulljakke for å understreke at hun er snobbete, og Gregers er kledd i en 

grønn kjeledress for å tydeliggjøre at han jobber på gård. Jeg har prøvd å holde fargeskalaen til 

hvitt, oransje, grønt, blått og rødt. Jeg syntes gradingen får fram spesielt de grønne og røde 

tonene, noe jeg syns passer godt til filmen. Klesmessig var jeg også inspirert av “Tilbake til 

fremtiden” filmene (1985), hvor det går mye i blått, grønt og oransje. 

 

 

 

Innspilling og prosess 

Jeg var veldig heldig og fikk låne gården til broren min sin bestekompis. Der filmet vi tre dager, 

over tre ulike helger. Den første innspillings dagen var den lengste. Da skulle jeg filme så mye 

som mulig. Skuespillerne til karakterene Velma, Lasse, Kasper og Siggen var på plass, og i 

crewet fikk jeg hjelp av broren min til å holde lydstang, og pappa til å hjelpe med kamera. 

Jeg hadde jobbet med alle disse menneskene tidligere i et andre prosjekter, og flere av dem 

kjente hverandre fra før. Dermed var det god stemning, og enkelt å få gode klipp, med godt spill. 

En funfact ang det, er at John Hughes valgte skuespillerne Ruck og Broderick i rollene som 

bestekompisene Ferris og Cameron, fordi de allerede var bestevenner. Dette har jeg også gjort, 

ved å velge to bestevenner som skuespillere til Lasse og Kasper. Hyllest til Hughes flotte cast! 
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Men, denne solfylte dagen bød ikke bare på lek og moro. Dagen startet med at vi ble 1t forsinket 

pg ulike problemer, og når vi først kom oss ut var det problemer med det tekniske. Etter vi hadde 

fått filmet i nabolaget, og skulle kjøre videre med skuespillerne til gården, satte vi fast én av 

bilene i en grøft. Heldigvis var ikke 

traktoren på gården langt unna, og fikk 

dratt opp bilen. Jeg så raskt at vi ikke kom 

til å rekke alt på planen, og begynte å 

legge en ny plan for klippene vi måtte 

filme. Målet ble nå å filme alle klippene 

med Lasse og Kasper, og skyve klippene 

med Velma og Siggen til en annen dag. 

Dette funket veldig bra, og alle fikk i seg 

en god lunsj med kokte wienerpølser, og 

avsluttet dagen med sjokoladekake og 

smågodt. 

Nøkkelen til fornøyde barn – og voksne ;) 

Etter en lang dag, hadde jeg planlagt å filme med skuespillerne til Velma og Siggen allerede 

helgen etter, men lite visste jeg at en uke med brutal halsbetennelse og legebesøk og koronatest 

stod meg i vente ... Dermed ble innspillingen utsatt, og først etter tre uker ble det tid til å spille 

inn resten (så altsa ikke koronasmittet). Men da stod vi ansikt til et nytt problem – snøen smelter. 

Vi hadde flaks med at det snødde litt i mellomtiden, men det var betraktelig mye mindre snø 

mellom helgene vi filmet. Jeg ble derfor nødt til å vinkle kamera mest mulig oppover, slik at det 

ikke skulle syntes. Jeg syntes at det ble veldig bra med den blå himmelen som bakgrunn, og er 

veldig fornøyd med disse utsnittene. Vi var veldig heldige med været de ulike dagene vi filmet, 

så himmelen og lyset er veldig likt i alle klippene. Det at alle klippene foregikk ute, gjorde det 

også enkelt å få pent lys, uten å måtte lyssette overalt. Det var veldig deilig å kunne bevege oss 

rundt med et enkelt oppsett, kun bestående av en bom-mikrofon, opptager, kamera, stativ og 

gimble. 

Den siste innspillingen gikk smertefritt, og var med skuespillerne til rollene Gregers, Emma og 

Siggen. Dagen var delt inn slik at ikke alle måtte være med hele tiden, og alt gikk etter planen. 
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Da kunne jeg endelig sette på plass de siste klippene, og fullføre filmen. Jeg hadde allerede valgt 

ut musikken jeg skulle bruke før jeg begynte å filme, dermed visste jeg godt hvor jeg skulle 

plassere alt. 

For første gang skrev jeg manuset med utgangspunkt i at det var en trailer, noe jeg i begynnelsen 

syns var vanskelig. Hvor skal man starte! Men, ved å gjøre dette ga det meg en gylden mulighet 

til å virkelig jobbe med fortellerteknikken. Hvordan innholdet skulle presenteres, hva som skulle 

presenteres, og i hvilken rekkefølge. Jeg har valgt å ha en ganske fortellende trailer, ettersom at 

mitt hovedfokus var å få fram handling, karakterer og fortellerteknikk. Jeg begynte da med en 

kronologisk begynnelse. Vi møter Velma, hun presenterer gjengen, de aker og mister brettet, og 

videre lurer de med seg broren. Der ifra og ut, fortelles handlingen ved å hoppe fram og tilbake 

mellom at de legger planen, og at de utfører planen. Etter Velma er oppdaget, og kampen mellom 

Gregers og Velma klippes det viltert mellom de ulike handlingene. Jeg følte at jeg kunne fortelle 

såpass mye som jeg gjorde, uten å avsløre hva den imaginære filmen ender med, ettersom at det 

ikke er hemmelig at Velma får tilbake akebrettet. Det seerne skal lure på er hvem som vinner. 

 

Hvis jeg skal oppsummere prosessen av prosjektet mitt med fire ord, ville det blitt snø-angst, 

tauing, halsbetennelse og akebrett. Oversatt til Snøen smelter! Bilen må taues! Syk én uke! Blått 

eller grønt?! Men ut fra alt dette, har jeg fått til å lage traileren til den imaginære filmen «Hevn 

med stil», eller som det ville blitt på engelsk, «Velma Bang’s sweet revenge» ;) 

 


