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Kære lærer 

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

videre med at filme, 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 præsenteres for forskellige fortællinger i filmformat.  

Se film med fokus på billedet  

Filmene findes på http://filmcentralen.dk: 
Vi der blev tilbage (7.-10. kl.) 
Lysvågen (7.-10. kl.) 
Under bæltestedet (9.-10. kl.) 
Eksamen (7.-10. kl.) 
Højdeskræk (7.-10. kl.) 
 
Filmen Kaffeterror (7.-10. kl.) findes på Station Nexts hjemmeside:  
http://station-next.dk/se-film  
 
 
 
 
 
 

04 / KIG I KAMERAET 

Postaktivitet 1 – Se film med fokus på billedet  

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
http://www.filmcentralen.dk/
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a) I grupper på fire: en gruppe pr. film (to grupper kan godt arbejde med samme film, 
men med forskelligt fokus). Kig evt. på Filmlinjen.dk under sådan laver man film: 
http://filmlinjen.dk/for-elever/saadan-laver-man-film/ , hvor billedbeskæring, 
perspektiv, indstillingsindblik og kamerabevægelse forklares. Se de sidste fem 
minutter af en film. 

 En-to grupper fokuserer på billedbeskæring (supertotal – total – halvtotal – 
halvnær – nær – ultranær) 

 En-to grupper fokuserer på perspektiv (normal – frø – fugl) 

 En-to grupper fokuserer på indstillinger (hvor mange indstillinger er der brugt til 
scenen? hvor er kameraet placeret i de forskellige indstillinger?) 

 En-to grupper fokuserer på kamerabevægelser (panorering – tilt – zoom – køretur) 
 

b) Se de udvalgte filmklip i klassen. Grupperne fremlægger deres fokus for klassen. 
Diskuter hvilken betydning billedbeskæring, perspektiv, indstillinger og 
kamerabevægelse har for scenerne i filmklippene.  
 
 

 

Målsætning 

Eleverne opnår bevidsthed om det enkelte billedes betydning for fortællingen.  

Den vildeste dag i billeder 

a) I grupper på fem-seks: Lav en billedserie, der hedder Den vildeste dag. Brug kamera 
eller en mobiltelefon.  
 

b) Tag billeder til jeres fortælling og klip dem sammen i et simpelt klippeprogram som 
Moviemaker eller iMovie, eller sæt billederne ind i et PowerPoint show. Find et stykke 
musik, der passer til jeres billedfortælling. Vis jeres billedfortælling for klassen.  

 

 

 

 

 

 

 

Postaktivitet 2 – Den vildeste dag i billeder 

http://www.station-next.dk/
http://filmlinjen.dk/for-elever/saadan-laver-man-film/
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Målsætning 

Eleverne får konsolideret deres filmfagligheder ved at bruge arbejdsgange fra kurset.  

Skyd en film 

a) Skab en kort scene ud fra det udleverede manuskript. I bestemmer selv karakterer, 
tid og sted for scenen. 
 

b) Fordel rollerne imellem jer: to skuespillere, en instruktør og en fotograf. Fotografen 
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.  

 

 

 

 

 På Uddannelsesguiden kan du læse om, hvordan du uddanner dig til filmfotograf, 
og hvad jobbet indebærer: http://ug.dk  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lækre links 

Postaktivitet 3 – Skyd en film 

http://www.station-next.dk/
http://lommefilm.dk/kanaler/faste-kanaler/undervisning
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INT./EXT??? - LOCATION?? - DAG/NAT??  

FØRSTE PERSON sidder bag et bord. Der bliver banket på døren.  

 

FØRSTE PERSON  

Kom ind. Sæt dig ned. 

 

ANDEN PERSON kommer ind og sætter sig. 

 

FØRSTE PERSON 

Jeg går ud fra, at du ved, hvad det drejer sig om. 

 

ANDEN PERSON 

Nej. 

 

FØRSTE PERSON viser noget til ANDEN PERSON. 

 

ANDEN PERSON 

Jeg havde håbet, at du ikke havde set det. 

 

FØRSTE PERSON 

Du kan nok forstå, at vi ikke kan have den slags her. 

 

ANDEN PERSON 

Vil du ikke nok tænke over det? 

 

FØRSTE PERSON  

Nej, farvel. 

 

ANDEN PERSON 

Jeg havde alligevel ikke lyst til at være på det her lortested. 

Bilag – Manuskript til Skyd en film 

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

