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Kære lærer 

Her er nogle aktiviteter, der kan sætte fokus på skuespil på film, så eleverne gennem 
deres forberedelse får mere ud af kurset på Station Next.  

God fornøjelse!  

 

Målsætning 

Give eleverne et indblik i, hvordan en filmskuespiller arbejder på en filmproduktion.  

Filmskuespillerens funktion 

 Se portrættet af en skuespiller: http://filmlinjen.dk/for-elever/kortfilm-
avanceret/skuespiller/ 

 Se filmen ”Skår”, som skuespilleren spiller med i: 
http://filmlinjen.dk/produktioner/produktion/?productionId=9221#  

 

Målsætning 

Eleverne opnår bevidsthed om, at en filmscene er klippet sammen af flere optagelser 
fra forskellige vinkler. Dette har nemlig betydning for skuespil på film; udtrykket skal 
være mindre end på teater.  

Indstillingsindblik 

a) I grupper på to-tre elever. Se hvordan en filmscene bliver skabt af forskellige 

optagelser på Filmlinjen:  

http://filmlinjen.dk/for-elever/saadan-laver-man-film/indstillingsindblik/ 

 

b) Diskuter i gruppen: Er der en forskel i jeres oplevelse af moderens reaktion i 

indstilling 1 (halvnær) og indstilling 3 (total)?  

Virker moderens udtryk (indstilling 1) og drengens udtryk (indstilling 2) troværdige? 

Hvorfor/hvorfor ikke? 

 

 

02 / SPIL EN ROLLE 

Præaktivitet 1 – Filmskuespillerens funktion  

Præaktivitet 2 – Indstillingsindblik 

http://www.station-next.dk/
http://filmlinjen.dk/
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Målsætning 

Eleverne opnår bevidsthed om filmskuespillets virkemidler (replikbehandling, 

kropssprog, nærbilleder, reaktioner og blikretning). 

 

Vi anbefaler film fra http://filmcentralen.dk 

Grisen (8.- 10.kl.) 
Væk fra Spjald (7.-10.kl.) 
Højdeskræk (7.-10.kl.) 
Lysvågen (7.-10.kl.) 
Pin up (7.-10.kl.) 
Sol skin (7.-10.kl.) 
Kikser (7.-10.kl.).  

Vi anbefaler følgende film fra Station Next (anbefalet til 7-10. kl.):  
Besøg http://filmlinjen.dk/produktioner/produktion/?productionId=9856 

Papirhjerte http://filmlinjen.dk/produktioner/produktion/?productionId=9373 
 

Se film med fokus 

a) Hele klassen ser et udvalg af ovennævnte film, så filmskuespillets forskellige 

virkemidler gøres tydelig. 

  

b) I grupper af fire: Fordel filmene fra opgave A imellem jer – en film pr. gruppe. I 

gruppen ser I de sidste 5 min. af filmen med fokus på et virkemiddel: 

 Replik: Lysvågen, Papirhjerte, Væk fra Spjald 

 Kropssprog: Kikser, Besøg 

 Nærbilleder: Højdeskræk, Grisen  

 Reaktioner: Væk fra Spjald, Sol skin, Pin up  

 Blikretning: Grisen, Pin up  

 

c) Fremlæg jeres resultat for klassen.  

 

 

 Fagportræt – se hvordan en skuespiller arbejder på film:  
http://filmlinjen.dk/for-elever/kortfilm-avanceret/skuespiller/ 

 Se filmen Skår: http://filmlinjen.dk/produktioner/produktion/?productionId=9221#  

 Sådan laver man en film: http://filmlinjen.dk/for-elever/saadan-laver-man-
film/indstillingsindblik/  

 Se film på: http://filmcentralen.dk 

 Se film på: http://station-next.dk/se-film 

Præaktivitet 3 – Se film med fokus 

Lækre links 
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