
 
BILAG 4: START MED HISTORIEN 

  

formål 

Overordnet målsætning 

 At eleverne får forståelsen af historien som det bærende element i en film.  
 At eleverne får redskaber og inspiration til at fortælle og strukturere deres 

egne historier 
 At eleverne får kendskab til hvordan man skriver filmmanuskripter  

 At eleverne får viden og erfaring, som kan bruges i filmanalyse og egne 
produktioner 

Fokus på 

 Hvordan man udvikler sine idéer  

 Hvordan man kommer i gang med at skrive sit eget manuskript 
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program 

Dagens program 

Tid Aktivitet Indhold Materialer 

15 min. Velkomst 
Opbygning 
af karakter 

Stående rundkreds med 
grisekast/opbygning af en 
karakter.  

Laves i fællesskab 

Bilag 1 

Gris/bamse 

 

45 min. Oplæg fra manusforfatter: 

Om opbygning af filmfortællinger ved brug af 
karakterer, baggrund, vilje, 

hovedmodstander, vendepunkt, slutning. 

Med filmeksempler. 

 

 

20 min. Aktivitet 1: 

Baggrund: 

Hvor kommer hovedkarakteren fra? 

Før filmens start – barndom, holdninger og 

traditioner 

 

20 min. Aktivitet 2: 

Vilje: 

Hvad er hovedkarakterens vilje? 

Hvad er hovedkarakterens mål? 

Hvad er det hovedkarakteren brænder for at 
opnå, men som er så svært? 

 

20 min. Aktivitet 3: 

Hovedmodstander: 

Hvem er hovedmodstander? 

Hvad er det for en konflikt i din historie? 

 

30 min. Aktivitet 4: 

(indled med oplæg og eksempler på 
vendepunkter). 

Første vendepunkt: 

Hvor er det historien ændre sig? – og bliver 

til en anden fortælling? 

Beskriv vendepunktet. Hvad sker der? 

 

30 min. Aktivitet 5: 

(indled med oplæg og eksempler på 
vendepunkter). 
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Slutning: 

Hvordan ender jeres historie? 

Hvad er hovedkarakterens udvikling? 

Kunne den slutte på andre måder? 

Hvad fortæller I med jeres slutning? 

10 min. Holdene splittes op 

To elever fra hver gruppe bliver til 
manuskriptskrivning. De øvrige laver teknisk 

øvelse. 

 

15 min. Manusregler 

Kort gennemgang ifølge Station Nexts 
materiale 

Manusmateriale  

3 timer Manus 1. gennemskrivning 

Den proffe hjælper de fem grupper 

undervejs. 

 

30 min. Feedback 

Resten af gruppen læser 1. gennemskrivning 
og giver feedback. Forstår de handlingen? 
(evt. vha. Scriptdoctoringartikel) 

Scriptdoctorartikel på 

filmlinjen og 
kuglepenne 

1 time mindst Final draft manuskript 
Grupperne skriver sidste udkast af manus. 

 

 

15 min. Funktionsfordeling 

Eleverne fordeler funktionerne blandt sig: 
Instruktør, fotograf, tonemester, scenograf, 
kostumier, skuepillere 

 

 Slut på faglig dag 
Eleverne bliver og sover på skolen  

 

 


