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Kære lærer 

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

Nedenstående aktiviteter kan benyttes direkte på computeren eller printes som hand 
outs.  

God fornøjelse!  
 

 

 

Målsætning 

 Eleverne bevidstgøres om billedlæsning. 

 Eleverne lærer betegnelser for de forskellige billedudsnit og får en fornemmelse 

af dets betydning for historien. 

Afsløringen 

a) Kig på det udfyldte storyboard (bilag 1), og lad jer inspirere til at udfylde jeres eget 

storyboard (bilag 2) som forberedelse til opgave b.  

 

b) I grupper på fire: Tag fire billeder med still kamera: total, halvtotal, halvnær og nær. 

Det ene billede skal vise en afsløring: hvad var der i penalhuset? (Fx en hund); 

hvad er der inde i skabet? (Fx en bil, et træ eller noget helt andet). 

 

c) Upload jeres billeder til Photostory eller PowerPoint. Vælg en rækkefølge og 

præsenter jeres historie for klassen. Diskuter i klassen, om billedudsnittene passer 

til jeres historie, og om det er en passende rækkefølge.  

 

 

 

 

 

 

07 / KLIP EN HISTORIE 

Præaktivitet 1 – Afsløringen  

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

Eleverne opnår bevidsthed om klipperytmens betydning for filmens stil, samt 
nærbilledets betydning for historien.   

Gæt klip 

NB: lærerstyret forløb. Filmen ses i plenum, opgaverne løses i par på stedet. 

 

a) Se 1 min. af kortfilmen Sol skin (7.-10. kl. fra tidskoden 00:00:35 – 00:01:35).  

Filmen findes på http://filmcentralen.dk  

Gæt hvor mange klip, der forekommer i løbet af dette minut.  

Facitliste til læreren: 6 klip.  

Se filmsekvensen igen og tæl klip i plenum. Hvem gættede rigtigt? 

 

b) Se 1 min. af kortfilmen Om natten (6.-10. kl. fra tidskoden 00:07:57 – 00:08:57).  

Filmen findes på http://filmcentralen.dk  

Gæt hvor mange nærbilleder, der forekommer i løbet af dette minut.  

Facitliste til læreren: 3 nærbilleder. 

Se filmsekvensen igen og tæl nærbilleder i plenum. Hvem gættede rigtigt? 

Diskuter i par og fremlæg i plenum: Hvad betyder nærbillederne for film? 

 

c) Se 1 min. af kortfilmen Aqualorius (6.-10. kl. fra tidskoden 00:07:15 – 00:08:15).  

Filmen findes på http://filmcentralen.dk  

Gæt hvor mange klip, der forekommer i løbet af dette minut.  

Facitliste til læreren: 35 klip. 

Se filmsekvensen igen og tæl klip i plenum. Hvem gættede rigtigt? 

Hvorfor er der forskel på klipningen i a og c? Diskuter i par og fremlæg i plenum: 

Hvad betyder antallet af klip for film?  

 

  

Præaktivitet 2 – Gæt klip 

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


 
Korte kurser - www.station-next.dk    

   

side 3 af 5 
 

 

 

 

 

Målsætning 

Eleverne opnår bevidsthed om klippets betydning for filmens stil og genre.  

Kig på klip 

a) Se film i klassen. Filmene findes på http://filmcentralen.dk. Vi anbefaler: 

Højdeskræk (12 min./7.-10. kl.) 

Fucking 14 (22 min./8.-10. kl.) 

Væk fra Spjald (22 min./7.-10. kl.) 

Vi der blev tilbage (25 min./7.-10. kl.) 

 

b) Diskuter i par:  

Lægger man mærke til klipningen?  

Hvordan er klipperytmen – hurtig/langsom?  

Følger klipperytmen musikken?  

Hvilken følelse giver klipningen – fx glidende?  

Hvilke billeder klippes der fra/til?  

Er der nogen steder, hvor filmen går i sort? – Hvis ja, hvorfor mon?  

 

c) Gå sammen fire og fire. Diskuter forskellene i klipningen på de 4 film. Hvilken type 

klipning, synes I, passer til forskellige filmgenrer: kærlighed, action, gyser, drama 

osv.? 

 

 

 

 

Se film på http://filmcentralen.dk  
 
Se portrættet af en professionel klipper her:  
http://filmlinjen.dk/for-elever/kortfilm-avanceret/klipper/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Præaktivitet 3 – Kig på klip 

Lækre links 

http://www.station-next.dk/
http://filmcentralen.dk/
http://filmcentralen.dk/
http://filmlinjen.dk/for-elever/kortfilm-avanceret/klipper/
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Holdets navn: _____________________ Filmens titel: ____________________  

Scene nr. ___1_____ Indstillings nr. ___1____ Kamerabevægelse: ___________  

 
Billedbeskæring: Total  

Beskrivelse af indstilling:  
To drenge kommer gående.  
Den ene peger på en dør.  

 
 
 

Scene nr. ___2_____ Indstillings nr. ___1____ Kamerabevægelse: ___________  

 
Billedbeskæring: Nær  

Beskrivelse af indstilling:  
En hånd åbner en dør.  

 
 
 

 
 

Scene nr. ___3_____ Indstillings nr. ___1____ Kamerabevægelse: ___________  
 

 Billedbeskæring: Halvnær  

Beskrivelse af indstillingen:  
Drengene ser overraskede ud.  

  

  
 

Scene nr. ___4_____ Indstillings nr. ___1____ Kamerabevægelse: ___________  

 Billedbeskæring: Halvtotal  
  

Beskrivelse af indstillingen: En hest.  

  
 

 

 

Bilag 1 – Udfyldt storyboard 

http://www.station-next.dk/
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Holdets navn: _____________________ Filmens titel: ___________________________ 

 
Scene nr. ___1_____ Indstillings nr. ___1____ Kamerabevægelse: ____________  

 
Billedbeskæring:___________________________  

Beskrivelse af indstilling: ____________________ 
 
________________________________________ 

________________________________________ 
 

 
 

Scene nr. ___2_____ Indstillings nr. ___1____ Kamerabevægelse: ___________  

 
Billedbeskæring:___________________________  

Beskrivelse af indstilling: ____________________ 
 
________________________________________ 

________________________________________ 
 

Scene nr. ___3_____ Indstillings nr. ___1____ Kamerabevægelse: ___________  
 

 
Billedbeskæring:___________________________  

Beskrivelse af indstilling: ____________________ 
 
________________________________________ 

________________________________________ 
 

Scene nr. ___4_____ Indstillings nr. ___1____ Kamerabevægelse: ___________  

 
Billedbeskæring:___________________________  

Beskrivelse af indstilling: ____________________ 
 
________________________________________ 

________________________________________ 

  

Bilag 2 – Storyboard 

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

