
Skabe fiktive karakterer, og have fundet et 

billede af jeres bærende karakter, jeres 

modstander, samt  have fundet den bæren-

de rekvisit  i handlingen. 

Skabe og spille troværdige, fik-

tive karakterer . 

 

Kende til kostumers betydning, og finde ko-

stumer. 

Finde kostumer der passer 

stemningsmæssigt til filmen og 

understøtter dens karakterer . 

 

Kende til forskellige begreber ifm lyd, samt 

anvende forskellige former for lyd i filmen. 

Anvende forskellige former for 

lyd og musik i filmen. 

 

Fremstille råoptagelser til en film  

Kvalitetsbedømme optagelser-

ne . 

Prioritere opta-

gelser deres om-

fang . 

Kende til fordele og ulemper ved forskellige 

locations, samt finde realistiske locations . 

Finde location og bearbejde 

den scenografisk, så den pas-

ser stemningsmæssigt til fil-

men . 

 

Planlægge billedsiden til en film ved hjælp af  

Storyboard. 

Planlæg ved brug af skudliste.  

Forklare brugen 

af forskellige 

planlægnings-

værktøjer og de-

res fortrin. 

Kende til de forskellige billedudsnit og per-

spektiver . 

Forklare brugen af de forskelli-
ge billedudsnit og perspekti-
ver. 

Anvende de for-

skellige billedud-

snit og perspekti-

ver i kortfilmen. 

Kende til og anvende grundlæggende begre-

ber for klipning. 

Forklare de grundlæggende 

begreber for klipning  

Reflektere over 

anvendelsen af 

forskellige klippe-

teknikker , 

Udvælge musik. 

Definere forskellige typer mu-

siks stemningsmæssige kvalite-

ter. 

Udvælge musik 

der passer stem-

ningsmæssigt til 

filmen. 

Genkende filmiske virkemidler, forholde sig 

kritisk til– og kvalitetsbedømme egen film,  

 

Aflevere foreløbige produkter senest tors-

dag kl.12. 

Anvende konstruktiv kritik og 

feedback fra filmfolket  

 

Kende til sites med gratis/ikke-copyrighted 

musik og lyd . 

Kende til simple regler for op-

havsret og kreditering. 

Anvende kredite-

ring i fbm filmens 

rulletekster. 

Kende til særtræk ved dramatik som skriftlig 

form og skrive et filmmanuskript som opfyl-

der kortfilmens genrekrav . 

Skrive et troværdigt, fængende 

filmmanuskript, som opfylder 

dramatikkens genrekrav. 

Give og modtage 

respons på jeres 

filmmanuskript 

internt i gruppen, 

samt bruge den 

kritik i får fra 

filmfolket. 

Udvikle min. 5 ideer til en kortfilm, udfyld 

pitchboardet og vurder hvilke der er reali-

serbare . (1 ide pr. medlem i gruppen). 

Sammenligne kvalitet og po-

tentiale i jeres forskellige ideer.  

Give og modtage 

respons på jeres 

pitches internt i 

gruppen. 

Det alle grupper 

kan nå. 

Det nogle  

grupper kan nå. 

Det få grupper 

kan nå. 

LÆRINGSMÅL 

DEN KORTE FILM 

Udvælge et billede der kan fungere som 
filmplakat for en fortælling i levende bille-
der. 
 

Afstemme en filmplakats virke-
midler (billede, skrifttyper, far-
ver, komposition) ift. filmens 
indhold. 

 


