
Skabelon for undervisningsforløb 
 
 
 
Undervisningsforløbets titel: 
 
Filmproduktion i samarbejde med Station Next.  

 
Målgruppe: 
 
Elever på 5.årgang  

 
Omfang: 
 
Mandag, tirsdag og torsdag, fredag i uge 39(14 lektioner i alt)  
 
 
Præsentation af forløb eller problemstilling: 
 
Alle elever på årgangen skal producere en lille film. Filmen tager udgangspunkt i fortrykt manus og bevæger sig indenfor fiktionsgenren.  
Vi har besluttet, at eleverne ikke skal arbejde med dokumentar eller reklamefilm, da vi vurderer, at det er bedst i forhold til elevernes 
læringsforudsætninger.  
Eleverne skal arbejde i grupper af fem og skal have forskellige roller i gruppen. Roller i gruppen er: Tonemester, fotograf, skuespillere, instruktør.  
Hvis der undervejs i forløbet opstår et behov for at rollerne skifter, er det muligt ellers har eleverne rollen igennem forløbet. 
Eleverne udarbejder på baggrund af valg mellem fortrykte manus et færdigt Storyboard  og gulvplan til en lille film og indspiller denne på skolens 
udstyr.  
Det er vigtigt, at der er fokus på elevernes planlægning og udarbejdelse af storyboard  og gulvplan til filmen inden de går i gang med at optage. 
Eleverne bør også i ugen inden have gennemgået et kort kursus i forhold til brug af virkemidler og film som genre. Eleverne skal inden opstart 
præsenteres for grupper og vælge en idé til deres film. Såfremt der skal medbringes rekvisitter er det i samarbejde med læreren elevernes opgave at 
medbringe dette til ugen efter.  



Der anvendes Ipad med tilhørende optik og mikrofon. Eleverne bliver i opstarten af forløbet instrueret i brugen af det tekniske udstyr til optagelse og 
lyd. Eleverne arbejder inden forløbet kort med virkemidler og genreforståelse af kortfilm. Det optagne redigeres efterfølgende. Forløbet afsluttes med 
en præsentation af film og evaluering.  
 
 
F- Eleverne får udleveret et fortrykt manus. Manus er ikke færdigt, men består af replikker som eleverne skal omdanne til en historie ved at træffe en række 
afgørende valg om location, karakterer, rekvisitter mm. som gør, at ikke to film bliver ens, selvom udgangspunktet er det samme.” 
I- Hvordan skal vores historie være, og hvordan optager vi den? Storyboard.  
R-Eleverne optager og redigerer.  
E-Det færdige resultat evalueres.  
 

 
Præsentation og brugen af teknologi(er): 
 
Vi arbejder i projektet med Ipads og programmet Filmic pro til optagelse af film. Til Ipad er der ekstra optik, stativ og lydudstyr. Eleverne arbejder 
efterfølgende med redigering på computer og redigeringsprogram. Eleverne kender som udgangspunkt funktioner til optagelse af video på Ipad, da 
det er tilgængeligt for alle på deres egen telefon og Ipad. Eleverne behøver derfor ikke meget instruktion i, at bruge dette, men væsentlige funktioner 
vil blive gennemgået. Eleverne er ikke bekendt med brug af lydudstyr og har behov for at blive grundigt vejledt i brugen af dette.  
I starten af forløbet er det vigtigt, at eleverne er klar over, hvordan lyd og billede forholder sig til hinanden, og hvordan man efterfølgende redigerer i 
redigeringsprogrammet. Filmene kan offentliggøres på Skoletube.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 



Overordnet målsætning for forløbet: Eleverne skal gennem forløbet lære at producere en film og gøre brug af teknik og virkemidler i forhold til 
genren. Eleverne skal efter forløbet blive bedre til at vurdere og tage stilling til indhold og brug af virkemidler i film.  
Eleverne skal gennem forløbet blive bedre til at udføre og planlægge en produktion fra idé og til færdigt produkt. 
 
 
 

 

Kompetencemål og videns- og 
færdighedsmål fra FFM 

Eleverne kan udarbejde en plan over forløbet til en filmproduktion fra idé til færdigt produkt. 

Eleverne kan i mindre grupper skitsere forløbet til en film og fordele interne opgaver i forbindelse med processen. 
 
Eleverne kan med udgangspunkt i et aktuelt emne producere en film med billeder (still og/eller levende billeder), speak, 
underlægningsmusik og reallyd. 
Eleven kan tilrettelægge processer til fremstilling af faglige produkter alene og i samarbejde med andre. 
 
Eleven kan udarbejde forprodukter til dramatiske, dokumentariske og interaktive produktioner. 
 
Eleven har viden om synopse, manuskript og storyboard. 
 
Eleven kan udarbejde dramatiske, dokumentariske og interaktive produkter. 
 
Eleven har viden om virkemidler i drama og dokumentar på film, i tv og på internettet. 
 
Eleven kan give og modtage respons. 
 
Eleven har viden om responsmetoder. 
 
Eleven kan bruge kropssprog og stemme i oplæsning og mundtlig fremlæggelse. 
 
Eleven kan skabe fælles fortællinger sammen med andre. 
 
Eleven har viden om improvisation, manuskript, koreografi og scenografi. 
 
Eleven har viden om talerens virkemidler 



 
Nedenstående er en opstilling over tegn på læring i forhold til overordnede mål  
 

Opstil læringsmålene og 
kriterier for målopfyldelse 
taksonomisk  
  

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

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

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

Eleven deltager i gruppen og påtager sig 
enkle og konkrete arbejdsopgaver.  
 
 
 
Eleverne kan med udgangspunkt i et aktuelt 
emne producere en film med billeder (still 
og/eller levende billeder), speak, 
underlægningsmusik og reallyd. 
  
  

Eleven deltager aktivt i gruppen og 
bidrager med forslag til indhold i filmen 
 
 
 
Eleven har et budskab i sin film og bruger 
flere og mere avancerede virkemidler 
som fx sammenstilling af still og levende 
billeder og zoom. 

Eleven fungerer som initiativtager og 
igangsætter i gruppen samt 
inspirerer og støtter de andre 
medlemmer i deres processer.  
 
Eleven har et tydeligt budskab i sin 
film, bruger varierede virkemidler til 
at fremme budskabet og forklarer 
hensigten med valget. 
 

  
Synlige mål og elevernes ejerskab i forhold til læringsmål 
 
Vi synliggør målene i klassen og taler med eleverne succeskriterier for de enkelte mål. Eleverne vil undervejs og efterfølgende vende tilbage til 
målene. Der evalueres samlet til sidst om eleverne har opfyldt målene. Alle har målsætningsskemaer for forløbet. Se nederst på siden.  
 
Undervisningsdifferentiering 
Aktiviteterne i gruppen lægger op til elevdifferentiering. Enkelte elever kan have forskellige roller i gruppen. Det vil derfor være muligt, at påtage sig 
forskellige opgaver med forskellige udfordringer. I forhold til valg af fortrykt manus, vil vi sørge for at eleverne har mulighed for at vælge imellem 
forskellige emner og sværhedsgrader.  
 
 



 
 
 
 
 
Forslag til evaluering: 
 
Eleverne evaluerer sig selv ud fra evalueringsskema og målfastsættelse. Eleverne giver respons på hinandens produkter og deres opfattelse af 
arbejdsindsats i gruppen. Lærerne giver de enkelte grupper og elever deres vurdering af arbejdsindsats og opfyldelse af mål for forløbet. Eleverne 
evaluerer skriftligt på forløbets indhold og det færdige resultat.  
 
 
 
 
 
 
Der arbejdes i uge 38 med introduktion til forløbet, valg af grupper og Idé til film og roller. 
 
 
Tid og sted Undervisningsaktiviteter Mål og kriterier for 

målopfyldelse, som skal 
præsenteres for 
eleverne(overordnet plan er 
beskrevet. Skemaer 
præsenteres for elever, når 
forløbet begynder)  

Arbejdsform og 
materialevalg 

Hvordan skal der 
evalueres?  
 

Man/tor 8.00-30 
 

5.a og 5.b/ 
5.c og 5.d  

 
 

Fælles opstart og  
Gennemgang 

Skema for mål præsenteres  
 

Fælles gennemgang  Håndsoprækning-Tegn 



Man/tor 
8.30-11.15 

 
5.a og 5.b/ 
5.c og 5.d 

Arbejde med manuskript og 
teknisk gennemgang af 

udstyr. 

Præcisering af målsætning for 
brug af teknik og virkemidler.  

Gruppe-Udstyr til 
optagelse/redigering/tekstbeha
ndling.  

Skriftligt/mundtligt 

Man/tor 
12.00-14.00 

 
5.a og 5.b/ 
5.c og 5.d 

Optagelse af film Evaluering af mål for 
samarbejde og plan for forløb.  

 Gruppe-Udstyr til 
optagelse/redigering/tekstbeha
ndling.  

Skema og mundtligt 

Tirs/fre 
8.00-9.00 

 
5.a og 5.b/ 
5.c og 5.d 

         Optagelse af film  Mål for samarbejde, struktur 
og teknik præsenteres igen.  

 Gruppe Udstyr til 
optagelse/redigering/tekstbeha
ndling.  

Mundtligt  

Tir/fre 
9.00-11.15 
5.a og 5.b/ 
5.c og 5.d 

        Redigering af film  Mål for samarbejde.  Gruppe-Udstyr til 
optagelse/redigering/tekstbeha
ndling.  

Skriftligt 

Tir/fre 
12.00-14.00 
5.a og 5.b/ 
5.c og 5.d 

Eleverne viser deres film  
I klasser  

Individuel evaluering på 
fastsatte kriterier  

Smartboard og 
overførselskabel.  

Skriftligt/mundtligt 

 
 
Teamets evaluering 

 

Eleverne vil i dette forløb arbejde fremadrettet mod at udarbejde et produkt. Der evalueres på elevernes færdige resultat og deres evne til at 

samarbejde undervejs i processen. Hvordan har eleverne formået, at omsætte den givne opgave til deres egen færdige idé? Er det lykkedes at være 



tydelig i instruktionen, og har vi som lærere været gode til at lade eleverne få ejerskab over idé og produktion. Da eleverne er på et klassetrin, hvor 

meget stilladsering vil være nødvendig, vil det være vigtigt at evaluere på, hvordan vi som lærere har skabt de nødvendige rammer for, at elevene 

har udviklet egne idéer og redskaber til at løse opgaven i fællesskab. Efterfølgende ville det være oplagt at lave undersøgelser, der drejer sig om 

elevernes oplevelse af udbyttet af forløbet, og hvordan dette kan anvendes fremadrettet i elevernes opfattelser og erfaringer med læreprocesser.  

  

 

Slutevaluering 

Elevernes egen evaluering Eleverne har brugt de opstillede succeskriterier, som egen evaluering. 

Fra elev til elev Eleverne har givet feedback på de enkelte film ud fra deres tilegnede viden om det at lave film. 

Alle kom med positive udsagn, i forhold til de kriterier der var sat op. 

Fra lærer til elev Eleverne har løbende fået feedback på de opstillede kriterier. 

Fra elev til lærer Afslutningsvis har vi evalueret mundtligt i klasserne. Vi har bl.a. evalueret på, hvordan eleverne har opfattet os som  

lærere. De har været opmærksomme på lærerrollen som faciliterende og informerende lærer. Eleverne gav udtryk for, 

at vi ofte brugte mange forklaringer. Det skyldtes dels gennemgangen af udstyr og diverse skabeloner, men også  

elevernes iver for at komme i gang. 

 

Kahoot “Filmord - ikke mord, men ord”. En faglig evaluering af udarbejdelse af film. 

 

 

 

 

 

 

Samlet slutevaluering og refleksioner over lærerrollen.  



 

Vi har oplevet flere udfordringer i løbet af projektet. Vi har oplevet udfordringer i forbindelse med det tekniske udstyr, hvor det er vigtigt at overveje 

følgende:  

 

Teknik 

1. Hvordan kan vi fremadrettet få lyden til at fungere bedre? Der var flere udfald på lyden, hvor boomstangen ikke virkede.  

           Optag uden var vores løsning, men ikke så sjovt for eleverne , at skulle undvære den fine professionelle boomstang. 

           Brug lydoptageren på ipad.  

      2. Der var nogle Ipads der gik ned undervejs og ikke kunne optage eller køre programmet Filmic-Pro.  

          Optag via Ipads indbyggede kamera - eller lav en stumfilm i sort/hvid. 

      3. Der var ikke Ipads nok til rådighed ved redigering, og vi brugte Movie Maker. I-movie ville være et bedre og mere tilgængeligt program til 

mellemtrinnet. Det ville være nødvendigt med flere Ipads, så alle kunne prøve at redigere. 

Vores grupper bestod af 4-5 personer. Det optimale ved redigering er at være to. Så det optimale ville være at dele gruppen op i redigeringsfasen 

og lave to redigeringer af samme film, hvilket vil kræve flere Ipads. 

 

Det har også været en udfordring at finde steder på skolen, hvor så mange elevgrupper kunne optage uden hele tiden at blive afbrudt. Det har været 

svært at finde steder med ro.  

 

Lærerrollen 

Vi har har oplevet et positivt og godt forløb. Vi har undervejs i forløbet gjort os mange erfaringer med elevgrupperne. Vi har som lærere erfaret, at 

det i processen er vigtigt at sætte flere milepæle for elevernes arbejde. Det har, for nogle elever, været en svær opgave, at gå i dybden med 

produktion af billeder til det fortrykte manus. Der har været grupper som hurtigt har overstået forløbet og har ment, at nu var de færdige. Det har 

været en stor opgave at overskue og fastholde alle elever i deres proces undervejs. En erfaring vi har gjort, vil være at stoppe mere op i projektet og 

midtvejsevaluere på elevernes produktioner, for herefter at arbejde videre med det mål at opnå mere kvalitet i indholdet. Det har været forventet at 



eleverne arbejdede mere disciplineret med opgaven end det i nogle grupper var tilfældet. Eleverne har været meget opsat på at komme hurtigt i 

gang. Det har i denne proces været nødvendigt med teori omkring grafiske modeller til brug for optagelse og viden om billedarbejde og optagelse. 

Fremadrettet kan vi som lærere i forhold til netop denne elevgruppe og aldersgruppe være mere forberedt på at dele processerne op i mindre dele og 

tænke teori på en hurtigere måde. Havde der været mere tid skulle der også arbejdes mere med skuespil.  

Tidsmæssigt skal man tænke på, hvor meget man kan eller vil nå. Vi uddelte et fortrykt manus (tilgængelig på Filmlinjen.dk) til elevgrupperne 

fredagen inden projektet egentlig gik i gang. Bruger man dem, skal man lægge stor vægt på at få en god historie ud af det, ellers fyrer de bare deres 

roller af uden nogen egentlig pointe i filmen, og den bliver kedelig. Så gør noget ud af, hvad en god historie er. 

Overvej også hvilke elever du tør sende i hjemkundskab (hvor der er knive) for at optage. 

 

Elevernes læringsforudsætninger 

 

Vi har i løbet af projektet oplevet elever der har været meget optaget og indstillet på at lave en film. De har syntes, at projektet har været sjovt. I det 

øjeblik vi som lærere stiller krav om fagligt indhold og kvalitet i fremstillingen af film, mærker vi meget modstand.  

Eleverne på dette alderstrin har været meget optaget af det sjove og ikke fagligt indhold. Det har været svært, at fordybe sig.  

 

 

 

 



 

 

Elever udfylder succeskriterier 

 

 



 

 

 

Elevgruppe under optagelse 

 

 

 

 

 



 

 

Succeskriterier 
 
 
 
Samarbejde  
 
Jeg deltager i gruppen og tager enkle opgaver.   
Jeg deltager og kommer med forslag til filmen.  
Jeg deltager meget aktivt og har overblik over 
gruppen. 
Jeg sætter andre i gang.  

 

 
 
 
 
Planlægning  
Jeg kender vores idé, og hvordan vi vil udføre den.   
Jeg har været med til at give ideer og skrive dem ind i 
et storyboard.  

 

Jeg har overblik over hele forløbet, og har været den 
der har hjulpet med til at hjælpe gruppen fra idé til 
færdig film.  

 

 
 
Teknik  
 



Jeg kan optage med Ipad og bruge få indstillinger.   
Jeg kan optage med Ipad og vælge flere indstillinger. 
Jeg kan bruge lyd og stativ.  

 

Jeg kan optage med Ipad og bruge indstillingerne 
bevidst i min film. Jeg er kritisk og opmærksom  
på teknikken undervejs i forløbet. Jeg har fuldt 
kendskab til lyd og stativ.  

 

 
 
Virkemidler  
 
Jeg kan producere en film med lyd og billede.  
Jeg kan producere en film med lyd og billede. Jeg har 
tænkt over, hvordan jeg optager billederne og vælger 
billederne.  

 

Jeg kan bruge mange virkemidler og ved hvordan man 
skifter imellem forskellige typer billeder i en film. Jeg 
bruger bevidst virkemidler og kan sætte navn på dem.  

 

 
 
Produkt  
 
Jeg kan producere en film med lyd og billede.   
Jeg producere en film med lyd og billede. Jeg kan sætte 
lydfiler ind og har valgt imellem flere forskellige 
optagelser. 

 

Jeg ved hvordan man producerer en film og gør brug af 
forskellige optageler. Jeg har bevidst valgt lyd og 
lydfiler. Jeg har et tydeligt budskab i min film.  

 



 
 


