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Kære lærer 

I har nu været på stuntkursus på Station Next, og hvis I har tid og lyst til at arbejde videre 

med stunt, 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 gør brug af teknikker og viden fra stuntkurset til at lave deres egen 

stuntscene – et slagsmål. 

Slagsmåååål 

a) I grupper på fire. Indøv et slagsmål af 30 sek. varighed. Husk mimik og lyd! Gengiv 

slagsmålet for resten af klassen. (15 min.) 

 

b) I gruppen arbejder I med tempoet i slagsmålet. Indøv slagsmålet fra opgave A i 

langsomt tempo, og vis det for klassen. Hvordan oplever klassen forskellen i tempo? 

(15 min.)  

 

c) I gruppen arbejder I med samme slagsmål men nu i en anden genre. Hvis jeres 

slagsmål fx er tænkt som en komedie, skal I lave det om til en alvorlig kamp for livet. 

Vis det for klassen. Diskuter, hvad der skal til for at et slagsmål fungerer i en komedie 

eller i en thriller eller actionfilm.  

 

01 / STUNT I STUDIET 

Postaktivitet 1 – Slagsmåååål  

http://www.station-next.dk/
http://filmlinjen.dk/for-elever/saadan-laver-man-film/filmfagligt-fokus-oevelse-i-filmanalyse
http://filmlinjen.dk/for-elever/saadan-laver-man-film/filmfagligt-fokus-oevelse-i-filmanalyse
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Målsætning 

Eleverne bliver bevidste om forskellen mellem at arbejde med stunt som teater og 

stunt på film.  

Jeres stunt på film 

a) I grupper på fire. Skab en kort scene, hvor der indgår et slagsmål. I bestemmer selv 

karakterer, miljø og historie. 

  

b) En fra gruppen filmer scenen på mobilen. Få gode råd om forberedelse (storyboard), 

optagelse og efterbehandling af filmen på: http://lommefilm.dk/kanaler/faste-

kanaler/undervisning  

 

c) Vis filmen for klassen. Diskuter om scenen virker.   

 

 

 

Målsætning 

Eleverne afprøver nogle af de virkemidler, de har lært på Station Next.  

Flash mob 

a) Se forskellige flash mobs på internettet, fx YouTube. Vi har her udvalgt:  

 

 Duel med fingerpistol: http://youtube.com/watch?v=q7aI6zhbVtM   

 Pudekamp: http://youtube.com/watch?v=IVms_sahfak  

 Ninjakamp: http://youtube.com/watch?v=0iYmRyuhn9k&feature=related  

 Hønsegård: http://youtube.com/watch?v=t3getP2Gu0A&feature=related  

 

b) Lav jeres egen flash mob på skolen. Overvej blandt andet: Hvor skal jeres flash mob 

foregå? Hvad skal de inviterede gøre? Hvordan og hvem skal inviteres til at deltage? 

Hvordan starter jeres flash mob?  

HUSK! I skal filme jeres flash mob og dem, der kigger på. Bagefter kan I lægge den 

ud på internettet (fx YouTube, Facebook, intranet, Skoletube). 

Postaktivitet 2 – Jeres stunt på film 

Postaktivitet 3 – Flash mob 

http://www.station-next.dk/
http://youtube.com/watch?v=q7aI6zhbVtM
http://youtube.com/watch?v=IVms_sahfak
http://youtube.com/watch?v=0iYmRyuhn9k&feature=related
http://youtube.com/watch?v=t3getP2Gu0A&feature=related
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Målsætning 

Eleverne afprøver nogle af de virkemidler, de har lært på Station Next, samt afprøver 

virkningerne af iscenesat vold.  

Skjult teater 

a) Indøv en slagsmålscene (fx i idrætstimerne). 

 

b) Lav slagsmålet i et frikvarter fx i skolegården. HUSK! Fortæl til gårdvagten at I laver 

et (stunt) slagsmål i skolegården på et bestemt tidspunkt. De andre elever må ikke 

vide noget om, at slagsmålet ikke er ægte. Hvordan reagerer tilskuerne på 

slagsmålet? 

 

 

 

 Til brug for optagelse med mobil - Lommefilm:  
http://lommefilm.dk/kanaler/faste-kanaler/undervisning  
 

 Prof. Stunt: http://stuntgroup.dk/ (prof. stunt) 
 

 På Uddannelsesguiden kan du søge information om jobbet som 
stuntman/stuntwoman: http://ug.dk  

 

Postaktivitet 4 – Skjult teater 

Lækre links 

http://www.station-next.dk/
http://lommefilm.dk/kanaler/faste-kanaler/undervisning
http://stuntgroup.dk/
http://ug.dk/

