
 

LTL-projektbeskrivelse 

 
Undervisningsforløbets titel: 
Filmproduktion  
- Det gode kammerat og mobning 
 
Målgruppe: 
4. årgang 
 
Omfang: 
Projektuge á 35 lektioner 
 
Præsentation af forløb eller problemstilling: 
Eleverne arbejder med filmproduktion over emnet mobning. De skal lære arbejdsprocessen i en filmproduktion at kende samt få kendskab til 

teknologierne film-iPads og klippeprogrammet Movie Maker.   
I løbet af projektet stifter eleverne kendskab til forskellige begreber i forbindelse med ansvar i det forpligtende fællesskab - herunder det gode 

kammeratskab, mobning og antimobnings-kampagner.  
Ved projektets afslutning er det målet, at alle elever har kendskab til begrebet ”det forpligtende fællesskab” og forståelse for, hvad kammeratskab, 

drillerier og mobning er. 
 
Præsentation og brugen af teknologi(er): 
Movie Maker er et meget udbredt klippeprogram til filmproduktion, som de fleste har adgang til via pc. Eleverne skal stifte bekendtskab med 

muligheder og begrænsninger i Movie Maker samt de basale funktioner i programmet og opnå færdigheder for simpel filmproduktion. 
  
Til filmoptagelserne anvender eleverne film-iPads med diverse tilbehør. Undervejs i projektet får de viden om og erfaring med muligheder og 

begrænsninger, når man filmer med film-iPads. 
 
Skoletube bliver vores digitale platform for projektet. Her finder eleverne de digitale materialer, de skal bruge, og afslutningsvis uploades elevernes 

filmproduktioner på en fælles skoletube-kanal. 
 

 



 

 
Målskema med afsæt i målnedbrydning med Lene Heckmann 
 

Kompetencemål og videns- 

og færdighedsmål fra FFM 
 

Opstil læringsmålene og kriterier for 

målopfyldelse taksonomisk  

  

 
It & Medier  

● Jeg kan samarbejde med 
min gruppe om vores 
filmproduktion 

 
● Jeg kan arbejde kreativt 

med en filmproduktion 

 

Niveau 1  
Kender til, gengive, gentage….. osv.  

Niveau 2 
Forklare, fortælle med egne ord….osv. 

Niveau 3 
Analysere, vælge ud, undersøg,....osv 

 

 
● Jeg ved, at der er mange forskellige 

mennesker, der skal samarbejde, når man 
laver en film  

 
 

● Jeg har været med til at lave et storyboard 
i en skabelon fra SmåP 

 
 
 

● Jeg har fået mine egne erfaringer med 

optagelser til en film 

 

● Jeg har fået kendskab til at en film/scene 

er sat sammen af mange klip  

 
● Jeg kender klippeprogrammet Movie 

Maker 

  

  
● Jeg kan ud fra mit arbejde med 

filmprojektet fortælle om samarbejdet 
på en filmproduktion  

 
 

● Jeg kan forklare, hvordan man laver et 
storyboard med skabelonen fra SmåP 

 
 
 

● Jeg kan ud fra egne erfaringer fortælle, 
hvordan man laver optagelser til en 
film  

 
● Jeg kan sætte forskellige klip sammen 

til en scene 

 

● Jeg kan med egne ord fortælle og vise, 
hvordan man bruger 
klippeprogrammet Movie Maker 

  
● Jeg kan ud fra egne erfaringer 

forklare, hvor vigtigt et godt 
samarbejde er på en 
filmproduktion 

 
● Jeg kan forklare, hvorfor man 

laver et storyboard til en 
filmproduktion og laver filmen 
efter det 

 
● Jeg har fået viden og erfaringer til 

selv at kunne planlægge en 
optagelse  

 
● Jeg kan udvælge og begrunde 

mine valg af klip 

 

● Jeg kan undersøge og 
eksperimentere med 
klippeprogrammet Movie Maker 

 



 

 
Synlige mål og elevernes ejerskab i forhold til læringsmål 
Læringsmålene for teknologier er opstillet i en taksonomi, der både arbejdes med individuelt hver dag og ved den opsamlende evaluering.  
Endvidere ophænges taksonomien i klasselokalet, så den er let tilgængelig for eleven undervejs i arbejdsprocessen, og vi efter behov fælles løbende 

kan vende tilbage til milepælene. 
(bilag 1) 
 
Der er tjeklister/rammer for hver arbejdsproces for at give eleverne overblik over deres arbejdsproces. (bilag 3, bilag 4, bilag 5, bilag 6, bilag 7) 
 
Undervisningsdifferentiering 
Ved hjælp af fleksible succeskriterier og vekslende arbejdsopgaver og -former skabes udviklingsrum for den enkelte. 
 
 
 
Evaluering: 
Læringsmålene for teknologier evalueres i en taksonomi. Eleven farvelægger en taksonomi i grøn (nået), gul (på vej), rød (endnu ikke i gang) hver 

dag. Det er den samme taksonomi, der går igen. Ved projektugens afslutning gennemgår eleven sine taksonomier og kan se progression i og med, at 

taksonomien efterhånden vil være domineret af farven grøn. 
 
Emnet ”Det gode kammeratskab og mobning” bliver evalueret hver dag med dagens positive og negative historie inden for tre områder: Samarbejde, 

kammeratskab, ro og koncentration. Fælles evalueringen struktureres således: 
1. Samtale i grupperne om ”dagens positive og negative”. Grupperne skal vælge deres bud til de den fælles fremlæggelse. 
2. Fremlæggelse af gruppernes ”dagens positive og negative” i plenum. 
3. Valg af klassens fælles ”dagens positive og negative” til ophæng i klasselokalet. 

(bilag 2) 
 
Plan for projektugen 
 
 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
08.00 
-08.45 

 
1. lektion 

Oplæg om mobning (4.a og 

4.b) Søren 

 
Opstart af emneugen (4.c 

Introduktion til 
Moviemaker: 

 
Eleverne udforsker 

Fælles opstart i klassen, 

hvor er vi, hvad skal vi? 

 
Gennemgang af videre 

I gang med produktion og 

færdiggørelse af 

film/produktion af 

filmplakat 

Færdiggørelse af 

film/produktion af 

filmplakat 

 



 

og 4.d) 
● Den gode 

kammerat 

redskabet 

Moviemaker og 

redigere filmklip vi har 

lavet 

 
RR: A (Data) 
MK: D (klasse) 

 
B og C ser småfilm om 

mobning 

tjeklister 

 
Færdiggørelse af 

storyboard/ I gang med 

at skyde film 

 
Udlevere tjekliste til 

rammer for filmen, når vi 

filmer og arbejdsopgaver 

 
Udlevere tjekliste til 

redigering + ekstraopgave 

 

08.45 
-9.30 

 
2. lektion 

Oplæg om mobning (4.c  og 

4.d) Søren 

 
Opstart af emneugen (4.a 

og 4.b) 
● Den gode 

kammerat 

Introduktion til 
Moviemaker: 

 
Eleverne udforsker 

redskabet 

Moviemaker og 

redigere filmklip vi har 

lavet 

 
RR: B (klasse) 
MK: C (data) 

 
A og D ser småfilm om 

mobning 

Færdiggørelse af 

storyboard/ I gang med 

at skyde film 

I gang med produktion og 

færdiggørelse af 

film/Produktion af 

filmplakat 

Færdiggørelse af 

film/produktion af 

filmplakat 

9.45 
-10.30 

 
3. lektion 

I hallen og lave forskellige 

øvelser, lege osv. 
Mulighed for at gå i 

hallen 
Mulighed for at gå i 

hallen 

 
Færdiggørelse af 

storyboard/ I gang med 

at skyde film 

Mulighed for at gå i hallen 

 
I gang med produktion og 

færdiggørelse af film/ 

Produktion af filmplakat 

Mulighed for at gå i hallen 

 
Færdiggørelse af 

film/produktion af 

filmplakat 

10.30 I egne klasser Introduktion til at Færdiggørelse af I gang med produktion og Færdiggørelse af 



 

-11.15 

 
4. lektion 

 
● Læringsmål 

● Pusling (ligger 

under links) 

skrive storyboard. 
Hvordan skal vores 

video være? 

 
Tjekliste til storyboard 

storyboard/ I gang med 

at skyde film 
færdiggørelse af 

film/Produktion af 

filmplakat 

 
 

film/produktion af 

filmplakat 

12.05 
-12.50 

 
5. lektion 

Uddeling af grupper for 

resten af ugen 

 
Snak om virkemidler 

 
Kendskab til Ipads 

● Learning by doing 

Begynde at arbejde 

med storyboard 
Skyde film Færddiggørelse af 

film/produktion af 

filmplakat 

Fremvisning af film 

 
5 fokuspunkter som stilles 

til alle grupper. 

Tommelfinger- 
måling 

12.50 
-13.35 

 
6. lektion 

Kendskab til Ipads 
Learning by doing 

Arbejde med 

storyboard 
Skyde film Færddiggørelse af 

film/produktion af 

filmplakat 

Fremvisning af film 

13.45 
-14.30 

 
7. lektion 

Opsamling og evaluering af 

dagen 
Opsamling og 

evaluering af dagen 
Opsamling og evaluering 

af dagen 
Opsamling og evaluering 

af dagen 
Evaluering af ugen 

 
Teamets evaluering 
 
Evalueringen tager udgangspunkt i nedenstående punkter: 
 

● Udstyr:  

● Måltaksonomier og Evalueringer:  
● Oplæg og værktøjer:  

● Samarbejde:  
● Bonus:  

 
Vi evaluerer afslutningvis hver dag og opdaterer i LTL-skabelon. 


