FORLØBSPLAN FOR KORTFILMSFORLØB
MODUL OG INDHOLD

MATERIALE

LEKTIE

1. Introduktionsmodul: Hvad er en kortfilm?
1. Se kortfilmene Smáfuglar, Gryning og Sigarett.
2. Diskussion i grupper og dernæst klasse: Hvad er en kortfilm?
3. Skriveøvelse i par: Nedskriv kendetegn for kortfilmen.
4. Introduktion og diskussion af Raskins syv parametre.

• Smáfuglar
• Gryning
• Sigarett

2. Analyse af kortfilm: Fokus på genre, karakterer og rekvisitter
1. Kort opsamling på lektien i plenum.
2. Se kortfilmen Mor(d) i mødregruppen.
3. Arbejde med filmens genre, karakterer og rekvisitter.

• Mor(d) i mødregruppen med
opgaver.
• Selvvalgt teori og fiktionsfilm og
grundbegreber til at tale om
filmanalyse.

• Læse teori om fiktionsfilmen fra
ens foretrukne
undervisningbog.
• Introduktion til filmanalysens
grundvokabularium, fx frame,
indstilling, scene og sekvens.

3. Analyse af fiktionsfilm: Fokus på location og miljø
1. Se First movers med noter undervejs til locations.
2. Gruppearbejde om forskellige locations fra filmen og præsentationer af
disse for klassen.
3. Diskussion af filmens konflikt og betydningen af miljøskildringen

• First movers med opgaver.

• Læse om locations og miljø.

4. Analyse af kortfilm: Fokus på filmiske virkemidler, del 1
1. Gennemgang af filmiske virkemidler: Se aktivitetsforslaget
“Begrebsstafet”
2. Se Det kommer aldrig att gå över.
3. Analysere med afsæt i tre filmiske virkemidler, evt. som
stationsundervisning.
4. Eleverne identificerer selv en central replikveksling, der transkriberes og
analyseres (kan evt. flyttes til et eller flere andre moduler for elever med
svensk modersmål).

• Ark med begreber til gætteleg
• Det kommer aldrig att gå över.
• Aktivitetsforslag:
Stationsundervisning.

• Læse om i filmiske virkemidler
fra ens foretrukne
undervisningbog eller
opslagsværk.
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5. Analyse af kortfilm: Fokus på filmiske virkemidler, del 2
1. Se Himmelen bak huset.
2. Diskussion i små grupper af spørgsmål 1 og 2 til filmen om virkemidler.
3. Klasseopsamling.
4. Læse dialoguddrag på norsk og diskutere i klassen.
5. Diskussion af resten af spørgsmålene til filmen i plenum.

• Himmelen bak huset.
med opgaver.
• Dialoguddrag.

6. Analyse af kortfilm: Fokus på filmiske virkemidler, del 3
1. Se True love.
2. Stationsundervisning på fem stationer med afsæt i arbejdsspørgsmålene.
3. Grupperne får kort tid til at vende tilbage til deres oprindelige station,
læser de andre gruppers svar og præsenterer for klassen.

• True love med forslag til
stationer.

7. Kortfilm mellem fiktion og fakta
1. Gennemgang af fakta- og fiktionskoder.
2. Se Mig og kærligheden.
3. Gruppearbejde, hvor der vælges en sekvens, hvor grænsen mellem
fiktion og fakta analyseres.
4. Korte præsentationer for klassen.

• Mig og kærligheden med
opgaver.

8. Afrunding: Filmanalysepodcasts
1. Eleverne producerer gruppevis podcasts, hvor de analyserer en selvvalgt
kortfilm og afleverer mundtligt.

• Aktivitetsforslag:
Podcastproduktion.
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LEKTIE
• Genlæse om virkemidler og
læse om analysemodeller til
filmanalyse i tilgængeligt
undervisningsmateriale.

• Læse om fiktions- og faktakoder
i tilgængeligt
undervisningsmateriale.
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