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Lav en kortfilm - på én dag

En medieworkshop, hvor eleverne er i centrum som filmskabere.
Workshoppen har særligt fokus på at styrke det gode samarbejde i klassen

6. klasse

Hvor I klassen – men vi bevæger os rundt på hele skolen, så det er smart at have 
adgang til idrætshal m.m., når eleverne skal optage deres film. Under 
COVID gennemførte vi med succes forløbene på afstand. Såfremt I har 
interesse i at afprøve alternative formater med jeres klasser, er vi altid 
mere end klar på at udvikle dem specifikt til jeres klasser.

Varighed 4-5 lektioner

Forberedelse Deltagelse på lærerkursus og gennemgang af undervisningsmateriale.

Dansk

Workshoppen forholder sig især til kompetenceområderne Fremstilling 
(filmproduktion) og Kommunikation (genre og multimodalitet). Under 
Fremstilling er der fokus på, at eleverne får viden om manuskript og 
storyboards og udarbejder en filmproduktion. Under Kommunikation er 
der fokus på, at eleverne lærer at bruge skuespil til at skabe fortælling og 
desuden får et indblik i, hvordan man kan skabe fælles fortællinger 
sammen med hele klassen. Overordnet øver eleverne sig i at udtrykke sig 
forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer 

I denne workshop stiller vi skarpt på, hvordan vi kan skabe vores egen kortfilm på en enkelt dag. 
Vi spiller computerspil og ser film, stort set fra vi står op om morgenen, til vi går i seng igen. Men 
hvad kendetegner en god fortælling? Hvordan bygger man en effektfuld kortfilm op? Og hvilke 
genrer kan vi lade os inspirere af?
Gennem hele workshoppen skal eleverne arbejde i grupper og sammen skabe dramaturgien ved 
brug af berettermodellen og storyboards, inden klassen optager filmen med deres egne devices 
og laver lækker og dynamisk klipning i iMovie.
Eleverne samarbejder i grupper af op til 5 medvirkende. Som udgangspunkt anvender eleverne 
deres egne devices (iPads eller mobiltelefoner) og klipper selv deres produktioner på deres 
computer eller device. Til slut deles produktionerne med hele klassen.

Formål På workshoppen arbejder eleverne i grupper om at lave en kortfilm. 
Eleverne vil stifte bekendtskab med filmæstetik, dramaturgi, storyboarding 
og filmoptagelser samt billed- og lydredigering. Til slut vises den færdige 
film for hele klassen. Eleverne skal arbejde på egne iPads eller iPhones i 
programmet iMovie.

Fælles mål

Klassetrin

Fag

Type Digital formidling
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til kortfilmen som genre.

Forud for forløbet skal minimum én deltagende lærer deltage i et 2 timers 
obligatorisk forberedende kursus. Her vil elevforløbet blive gennemgået. 
Formålet er at give læreren redskaber til både at forberede eleverne på 
forløbet, men også at gøre læreren opmærksom på de elementer af 
forløbet, som de kan arbejde videre med efterfølgende og i andre 
sammenhænge.

Arrangør KulturNørd

Telefon 23902397 E-mail workshop@kulturnord.dk

Kontaktperson

Lærerkursus

Samarb. partner

Booking 2390 2397 info@remulus.dk

Mathias Madsen Munch 2390 2397 madsenmunch@gmail.com
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