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Kære lærer 

I har nu været på kursus i at remake en reklamefilm på Station Next, og hvis I har tid og 

lyst til at arbejde videre med at remake film, har vi nedenfor under “Postaktivitet” samlet 

nogle aktiviteter, der kan afrunde forløbet hjemme i klassen. 

 

Filmfaglig analysemodel  

Hvis du har lyst til at prøve en bredere analysemodel på film- og medieproduktioner, som 

ikke kun er en indholdsanalyse, men som tager udgangspunkt i flere af filmens 

fagligheder, har vi udviklet denne filmfaglige analysemodel http://filmlinjen.dk/for-

elever/saadan-laver-man-film/filmfagligt-fokus-oevelse-i-filmanalyse. 

 

Husk, at I altid kan bruge kortfilmene fra Station Nexts hjemmeside både i den daglige 

undervisning og til prøverne: http://station-next.dk/se-film 

 

God fornøjelse! 

 

 

 

 

Målsætning 

Eleverne bevidstgøres om, hvordan man visualiserer ord.  

Remake en slutning 

I grupper på fire-fem arbejder eleverne med at remake slutningen på en novelle. 

Grupperne kan arbejde med forskellige noveller eller den samme novelle. Novellen 

udvælges blandt de noveller, eleverne har læst i dansk. 
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Målsætning 

Eleverne får konsolideret deres filmfagligheder ved at undervise andre i det.   

Remake på tværs af klasser 

Klassen går sammen med en anden klasse på skolen, fx en yngre venskabsklasse 

om at remake en film. Der dannes grupper på tværs af klasserne, og dine elever står 

for at filme samt vejlede den anden klasse i arbejdet med at remake film.  

Brug arbejdsgangene fra kurset. 

 

 

 

Målsætning 

Eleverne bevidstgøres om samarbejdet med at planlægge, forbedre og afvikle en 

større begivenhed.  

Lav en festival for remake film 

Klassen inviterer skolens andre klasser (fx årgangen) til at remake film, som vises på 

en festival, som eleverne selv står for. Klassen inviterer, fx via skolens intranet, 

opslag og besøg i klasserne, andre klasser til at deltage i festivalen med en remake 

film.  

 

 

Få inspiration til en festival for remaket film på: http://swedefest.com/   

Se forskellige remaket film på: http://swededfilm.com/   

 

Postaktivitet 2 – Remake på tværs af klasser 

Postaktivitet 3 – Lav en festival for remake film 

Lækre links 

http://www.station-next.dk/
http://swedefest.com/
http://swededfilm.com/

