
Projektforløb  Dokumentarfilmproduktion 8. årgang 

       

Undervisningsforløbets titel: 

       

Historier fra din by  

       

Målgruppe: 

       

8. klasse, tværfagligt - primært dansk og medieproduktion 

       

Omfang: 

       

ca. 41 timer (ekskl. tid til premiere) 

       

Præsentation af forløb eller problemstilling: 

       

Eleverne skal arbejde med at producere en dokumentarfilm i samarbejde med Station NEXT. Der vil være fagfolk fra Station 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 ideudvikling af en dokumentarfilm til optagelse og redigering af filmen. 

       

Formålet med filmprojektet er, at eleverne får viden om dokumentarfilmen som genre. Som en del af projektet bliver den bedste film fra hver 

klasse belønnet med en filmlejrskole hos Station NEXT. 

       

Forudsætningen for at eleverne kan lave dokumentarfilmen, er, at der for hver gruppe er oprettet en produktion på 

filmlinjen.dk. 

       

 

 



Præsentation og brugen af teknologi(er): 

       

Vi bruger www.filmlinjen.dk, som styrer eleverne gennem processen, og giver dem hvert sit ansvarsområde som instruktør, tonemester og 

fotograf. Vi optager videoer med iPad (HD) og ekstern mikrofon på boomstang. Videoredigering foregår med VideoPad, og de grupper som 

skal lave filmplakater, bruger grafikprogrammet fra canva.com. Eleverne opretter sig med deres Google konto. 

       

            

Undervisningsdifferentiering 

 

Opgavens udformning lægger op til, at eleverne selv kan styre emnevalg og proces. Grupperne, eleverne skal arbejde i, er 

sat sammen af klasselærerne, hvor der, så vidt muligt, er forsøgt at tage hensyn til forskellige læringsstile og kompetencer. I 

arbejdet med elevernes egne dokumentarfilm får hvert gruppemedlem tildelt en rolle, hvor de kan fokusere på det 

ansvarsområde, de er bedst til - instruktør, fotograf og tonemester: 

       

“Instruktøren  skal være både tjekket og kreativ og kunne arbejde selvstændigt. Fotografen  skal være disciplineret, selvstændig og 

hårdtarbejdende. 

Tonemester – skal skabe lydsiden på filmen, dvs. kunne finde musik og finde frem til de andre lyde, der passer til ideen.” (kilde: filmlinjen.dk) 

 

Hvis eleverne bliver tidligt færdige med at redigere deres dokumentar, eller hvis der opstår udfordringer undervejs, kan de 

lave en voxpop enten omhandlende arbejdet med dokumentarfilm eller om projektugen generelt. Omfanget er mindre 

krævende, men der er stadigvæk mulighed for at arbejde med filmredigering, lyd osv. Der er også mulighed for at lave en 

filmplakat vha. canva.com.  

      

 

 

 

 

 

 



Evaluering: 

       

Elevrefleksion i Meebook 

Eleverne vil, i starten af forløbet, blive præsenteret for læringsmålene. Eleverne vil som afslutning på forløbet vurdere sig selv fra en skala fra 

1-5 ift. hvor høj grad de har opnået de opstillede læringsmål (jf. Meebook Dokumentaren - Historier fra din by). Læreren giver feedback til 

eleven ved at vurdere elevrefleksionen i Meebook forløbet. 

       

Videologbog 

Der vil være videologbog for alle grupper, som er obligatorisk at lave en gang om dagen. Videologbogens formål er at skabe refleksion hos 

gruppen mht. opnåede mål samt forestående opgaver. Ydermere er videologbøgerne en logbog for hele forløbets proces. 

       

Spørgsmål som skal besvares på videodagbogen: 

       

 ●  Hvilke mål har I opfyldt siden sidst? 

         

              

 ●  Hvad har I nået siden i går?     

                  

 ●  Hvilke udfordringer har I haft undervejs, og hvordan løste I dem? 

                    

    

 ●  Hvad er planen for resten af dagen og i morgen, og hvem sørger for hvad? 

          

Lærerne ser dagligt videologbøgerne igennem og kommer med feedback til grupperne. Videologbogen uploades til google drev, hvor hver 

gruppe har en mappe. Evt. klippes den samlede videolog sammen så et samlet billede over processen ses. 

 

 

 



Plan for forløbet 

Forløbet er planlagt i Meebook. Der henvises til Share It, hvor forløbet ligger tilgængeligt - “Dokumentaren - historier fra din 

by”. 

 

Teamets evaluering 

      

Teamet mødtes hver eftermiddag i 45-60 minutter for at tale om dagen og morgendagen. Indholdet i evalueringsmøderne 

har været af både pædagogisk og praktisk karakter. Der er stor værdi i at mødes dagligt, da det giver samhørighed i teamet 

og minimerer de frustrationer og mulige problemstillinger, vi som lærere kan stå med i løbet af processen. 

 

Vi anbefaler, at man er to lærere pr. klasse, da der undervejs er mange forskelligartede opgaver, der skal løses. Processen 

med at lave en dokumentar er ny for eleverne, og derfor opstår der mange spørgsmål og udfordringer undervejs, der kræver 

både pædagogisk, faglig og teknisk hjælp.  

     

Slutevaluering - erfaringer 

 

Gruppesammensætning: 

 

Det er optimalt at arbejde med tremandsgrupper, da der er tre roller på Filmlinjen. Hvis ikke tremandsgrupper er en 

mulighed, må man vurdere, om det er mest hensigtsmæssigt med to- eller firemandsgrupper. 

 

Selvom materialet lægger op til, at man fordeler rollerne på Filmlinjen imellem sig, skal det tydeliggøres, at det er en 

gruppeproces at sikre, at der er et færdigt produkt. 

 

Det har været frugtbart at professionelle filmfolk har været tilknyttet projektet. Strukturen med at filmfolkene kom som 

igangsættere og i klippefasen, har højnet niveauet i filmene betragteligt. 

 

Det har været svært for eleverne at skaffe interviewaftaler med så kort varsel, det vil være ønskeligt at lave kickoff dag/gæsteundervisning ca 

10-14 dage før selve projektugen med diverse praktiske øvelser med udstyret. De fleste forstår hurtigt hvordan man kan klippe en video 



sammen, men at klippe med kvalitet, redigere i lydsiden, skille lyd og billede, tilføje musik etc. kræver længere tid at lære. Man kan derfor 

sagtens bruge længere tid på denne opgave  det betaler sig senere hvor det viser sig at mange mangler kompetencer til at kunne finde og 

redigere lyd. 

 

Teknik 

 

Inden forløbets start bør al teknisk udstyr tjekkes igennem, da vi oplevede, at der i flere filmkasser var defekt eller 

manglende udstyr. Vi anvendte Videopad til redigering af filmene, men da vi udelukkende havde adgang til en gratis 

demoversion, var der store udfordringer. Programmet tillader kun, at man kan gemme sin film tre gange, før der kræves 

betaling.  

 

Produkteksempler 

 

1. Laden, mit andet hjem - Ingvar Habibi  

http://filmlinjen.dk/produktioner/produktion/?productionId=21412  

 

2. Livet som udsat - forsorgshjemmet Toften 

http://filmlinjen.dk/produktioner/produktion/?productionId=21426 

 

3. Livet uden øjne 

http://filmlinjen.dk/produktioner/produktion/?productionId=21406 

 

4. Veteranhaven 

http://filmlinjen.dk/produktioner/produktion/?productionId=21402 

 

5. Jeg – en Falckmand 

http://www.filmlinjen.dk/produktioner/produktion/?productionId=21382 

 

6. Krabasken - et amatørteater 

http://www.filmlinjen.dk/produktioner/produktion/?productionId=21390 

http://filmlinjen.dk/produktioner/produktion/?productionId=21412
http://filmlinjen.dk/produktioner/produktion/?productionId=21426
http://filmlinjen.dk/produktioner/produktion/?productionId=21406
http://filmlinjen.dk/produktioner/produktion/?productionId=21402
http://www.filmlinjen.dk/produktioner/produktion/?productionId=21382
http://www.filmlinjen.dk/produktioner/produktion/?productionId=21390


 

7. Præst i Sct. Mikkels kirke 

http://www.filmlinjen.dk/produktioner/produktion/?productionId=20909 

 

8. Depotarbejder på et sygehus 

http://www.filmlinjen.dk/produktioner/produktion/?productionId=20903 

 

9. Frivillig i varmestuen 

https://www.youtube.com/watch?v=VYOlvtRraI4&feature=youtu.be 

 

10. Livet som rocker 

https://www.youtube.com/watch?v=Iu00MlDAuz8 
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