Vejledning til

GODE KARAKTERER, TAK

L

Manus

Produkt:
To karakterer og en lille
historie
Medietype:
Film / radio

Brugerne arbejder med karakterudvikling. De bruger
deres fantasi til at få ideer til en hovedkarakter og en
hovedmodstander. Gennem arbejdet med
karakterboardet udvikles og ra neres karaktererne.
Da gode karakterer er fundamentet for en god
historie, er karakterudvikling et godt skridt på vejen,
og brugerne laver til slut en kort historie på
baggrund af deres selvskabte karakterer.

MÅLSÆTNING
At få redskaber til at gøre en karakter interessant og levende.
At arbejde med det grundlæggende modsætningsforhold
mellem hovedkarakter (helt) og hovedmodstander (skurk).
At få redskaber til efterfølgende at kunne udvikle
lmfortællinger, hvor der er noget på spil for
hovedkarakteren.

Varighed:
3 lektioner
Niveau:
Mellemtrin, Udskoling,
Gymnasie
Fag:
Dansk, Engelsk, Fransk,
Spansk, Tysk,
Filmkundskab, Dansk
som andetsprog,
Medier
Anbefalet
gruppestørrelse:
2-3 personer

AKTIVITETEN IFT. NYE FÆLLES MÅL
Se de detaljerede mål på Materialeplatformen (klik på fanebladet
'Undervisningsinformation').

FORUDSÆTNINGER
Trin 1, hvor brugerne skal se en lm og diskutere karaktererne
(tager 25 min.) kan springes over, hvis tiden er knap. Men vi
anbefaler at lave Trin 1, og så tager aktiviteten nærmere to timer.
Inspiration til at gå videre med ideer og manuskriptskrivning:
Filmlinjen.dk - re aktiviteter til ideudvikling.

KOMPETENCEKRAV
Brugerne skal kunne:
• Arbejde selvstændigt i små grupper.
• Bruge en computer på basalt niveau.

TIP TIL BRUG I ANDRE SAMMENHÆNGE
Karakterboards, der indgår i aktiviteten, kan også bruges til analyse
af fx noveller, romaner eller lm.

TIPS TIL EVALUERING
Brugerne evaluerer peer-to-peer på Trin 4 i aktiviteten.
De historier som kommer ud af aktiviteten, kan man spørge om
lever op til disse grundlæggende træk:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Er der en hovedkarakter (HK)?
Har HK et mål?
Har HK en vilje?
Er der en hovedmodstand(er) (HM)?
Er HM (næsten) lige så stærk som hovedkarakteren?
Svarer set up til pay o ?

Læs nærmere i denne artikel: Filmlinjen.dk - scriptdoctoring fungerer fortællingen.

HUSK
Udstyr, der skal bruges til
aktiviteten:
En computer/tablet
Eventuelt et udprintet
karakterboard og
skriveredskaber
Se aktivitetd

