
Projektuge - 7. årgang - den ordløse 

kortfilm 
 

Eleverne skal arbejde med at producere en ordløs kortfilm i samarbejde med Station NEXT. 

Der vil være fagfolk fra NEXT, som bidrager med sparring til både elever og lærere i 

processen. Herudover benytter vi os af værktøjet/hjemmesiden filmlinjen.dk. Forløbet går 

lige fra den indledende planlægning og idéudvikling af en kortfilm til optagelse og redigering 

af filmen. Forløbet afsluttes ved, at hver klasse vælger de to bedste film, som vises for hele 

årgangen.  

Der er ikke udarbejdet et forløb til Meebook, da Filmlinjen har deres egen side, som elever 

arbejder ud fra.  

 

 

Omfang: 40 lek. (30 i projektugen) 

 

Hardware: iPads (en til hver gruppe), stativ, mikrofon og computer (til redigering af film i 

WeVideo) 

Det er YDERST vigtigt at tjekke op på iPad-kasserne, inden projektugen starter.  

 

DAG OPGAVE ANSVARLIG 

Mandag uge 8 Kick-start af idéudvikling til “ordløs kortfilm”. 
Eleverne samles i kantinen, hvor de får en 
introduktion til genren, samt tips til 
produktion og ser eksempler på genren. 
Der afsluttes fælles i klassen, hvor tankerne 
samles. Der skal være dannet grupper af 5-
6 elever inden. Grupperne skal være 
dannet før inspirationsdagen. Til hver 
gruppe oprettes på filmlinjen en produktion 
af typen Kortfilm – fiktion, og eleverne gives 
login og password til deres produktion. 

Station Next og lærerne 

Mandag uge 9 Manuskriptskrivning og andre 
forproduktionsopgaver. Eleverne arbejder 
med Filmlinjens proceslinje, hvor de både 
arbejder med deres individuelle rolle og 
holdets progression. Manuskriptet skrives 
færdigt og godkendes. Er der tid, kan 
grupperne arbejde videre med 
forproduktionen.  

Lærerne 

Tirsdag uge 9 Forproduktion i samarbejde med filmfolk fra 
Station Next. Gruppernes manuskripter 
godkendes af Station Next, og der vises 
forskellige kortfilm, der eksemplificerer 
kameraindstillinger, lyd og brugen af 
optageudstyret. Der laves også en 
skudliste/storyboard, så eleverne er klar til 

Station Next og lærerne 



at optage onsdag. Udstyret skal også 
tjekkes.  

Onsdag uge 9 Eleverne er ude på optagelse. Alle 
indstillinger skal være skudt 

 

Torsdag uge 9 Klipning/Redigering med Station Next i 
WeVideo på Skoletube. Hver klasse guides 
gennem redigeringen af en fra Station Next. 
Grupperne skal samtidigt lave filmplakater 
og eventuelt en voxpop om det at lave film. 

Station Next og lærerne 

Fredag uge 9 Filmene finklippes, så de efter frokost er 
klar til at blive vist i klasserne. Hver klasse 
vælger de to bedste film, som skal vises for 
hele årgangen på en “filmfestival” ugen 
efter.  

Lærerne 

Torsdag uge 10  
(2 lektioner) 

Fælles visning af de to vinderfilm fra hver 
klasse i kantinen med efterfølgende 
præmieuddeling. Eleverne vælger vinderen 
af Publikumsprisen. Lærerne har forinden 
valgt vinderne af Bedst Klipning, Bedste 
Lyd, Bedste Filmoptagelse og Bedste 
Manuskript. 

Lærerne 

 

Links til filmeksempler: 

”Strangers” (7 min.) https://www.youtube.com/watch?v=f6JU3u46McQ 

”3x3” (5 min.) https://www.youtube.com/watch?v=dyIFohEjkyM 

“Flush” (6 min.) http://filmlinjen.dk/produktioner/produktion/?productionId=10348 

“Her bor Jensen” (30 min.) http://filmcentralen.dk/grundskolen/film/her-bor-jensen 

“The fly” (6 min.) https://www.youtube.com/watch?v=16ymmfya3i8  

“Lights out” (3 min.) https://www.youtube.com/watch?v=-fDzdDfviLI  

 

Scriptdoctoring 

http://filmlinjen.dk/studentfrontpage/vaerktoejer/scriptdoctoring-for-laerere/ 

Nyttigt, når du skal facilitere elevernes manuskriptudvikling.  

 

 

Teknikken 

Filmlinjen har lavet denne grundige teknikguide. Her får du gode råd til billed- og 

lydoptagelse samt redigering, hvad enten dine elever skal bruge smartphone, tablet eller 

videokamera. Hvilket ekstraudstyr er godt, og hvilket skal man holde sig fra? Hvor finder 

man gratis musik og effektlyde? 

Se her: http://filmlinjen.dk/studentfrontpage/vaerktoejer/tryg-ved-teknikken/  
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Voxpop og filmplakat 

Guides til filmplakat og voxpop: 

http://filmlinjen.dk/for-elever/vox-pop/ 

http://www.smaap.dk/praesentation/film-paa-plakaten  

 

Evaluering 

● Arbejdet med produktion af kortfilm har forberedt eleverne til arbejdet med 

dokumentarfilm på 8. årgang.  

● Den ordløse kortfilm underbygger forståelsen af begrebet “show it, don’t tell it”. 

● Eleverne har haft mulighed for at arbejde kreativt i en struktureret ramme - det 

passer godt til en 7.klasse. 

● Filmfolkene er et spændende indslag - de kommer med et andet fokus og en anden 

tilgang.  
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