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Hvorfor arbejde med kortfilm 
engelskundervisningen?
• Kombinationen af lyd, tale og billeder imødekommer både de auditivt og visuelt 

orienterede elever.
• Film kan åbne et vindue til forskellige befolkningsgruppers dagligliv, levevilkår, værdier 

og normer samt kultur- og samfundsforhold i forskellige lande.
• Film kan formidle regionale varianter af sprog.
• Film er en fælles oplevelse og giver muligheder for differentiering og samtale om 

mange forskellige temaer på flere niveauer.
• Filmmediet fascinerer og vækker følelser. Fascinationen kan bruges som 

motivationsfaktor i undervisningssammenhænge.
• Kortfilm er en autentisk tekst og ikke så tidskrævende som en spillefilm.



Kortfilm i mitCFU

I mitCFU kan du streame et stort udvalg af spillefilm og kortfilm til engelskundervisningen, som er 
udvalgt til undervisningsbrug og uden at skulle tænke på rettigheder. Du kan give dine elever 
adgang til at streame film ved at booke filmen til dem i en periode.

Kortfilm med vejledning:
http://mitCFU.dk/lnkynpv
Har erfaringer med First day, Big Boy, Sunny Boy, By the pool, The dynamic double standard.

Kortfilm til engelsk:
http://mitCFU.dk/lnky7fl

Film og tv – kom godt i gang guide:
http://wiki.mitcfu.dk/media/1100/film-og-tv-kom-godt-i-gang-2020-06-d-1.pdf

http://mitcfu.dk/lnkynpv
http://mitcfu.dk/lnky7fl
http://wiki.mitcfu.dk/media/1100/film-og-tv-kom-godt-i-gang-2020-06-d-1.pdf


Film English

En hjemmeside med kortfilm/reklamefilm og 
opgaver til alle filmene delt ind efter before, 
during and after opgaver.

https://film-english.com/

Få et overblik over alle filmene - Gå ind under Lesson Plans og vælg ”Previous” nederst 
på siden eller ”Category” for at kunne vælge ud fra et tema. Lesson plans til de enkelte 
film koster nu £2,99.

Har erfaringer med: What teen are thankful for, Learning af new language, The present.

https://film-english.com/


The 3Cs and the 3Ss resource

•Camera

•Colour

•Character

Kan anvendes til diskussion og 
analyse af elementer fra filmen. 
Rul terningen og lad eleverne 
vælge et spørgsmål. 

•Story

•Setting

•Sound





The 5Ss and 5Cs

• Story

• Setting

• Sound

• Social Issues

• Self

Inspired by and adapted from the Into 
Film 3Cs and 3Ss framework.

• Character

• Camera

• Colour

• Composition

• Culture and Language





Filmcentralen

Guide til at arbejde med kortfilm i engelsk. Opgaverne er delt ind i Before, while and after
watching the film:
http://kortlink.dk/2ahf7

Find film og opgaver på filmcentralen:
http://kortlink.dk/2ahf8

http://kortlink.dk/2ahf9

Har erfaringer med følgende titler: The Ground Beneath, Premature, Patriot, Skin.

http://kortlink.dk/2ahf7
http://kortlink.dk/2ahf8
http://kortlink.dk/2ahf9


YouTube reklamer

Find julereklamer fra eksempelvis Sainsbury and Marks and Spencer. Del klassen op i 6 
grupper og giv hver gruppe en julereklame. Når de har set reklamen, skal de lave en 
Kahoot, med spørgsmål til filmen. Grupperne viser deres julereklame for hele klassen, og 
eleverne får lov til at besvare kahooten. 

1914, Sainsbury 2014
Mog’s Christmas, Sainsbury 2015
Christmas with love from Mrs. Claus, M&S 2016
Buster the Boxer, John Lewis 2016
Nicholas the Sweep, Sainsbury’s 2019
The show must go on, 2020



Erfaringsudveksling

Giv en – Få en!

I sendes ud i små grupper i 5 minutter og deler en titel på en spændende kortfilm eller 
en god aktivitet i forhold til kortfilm.



Find dagens materialer her
Power point

3 S and 3 C

5 S and 5 C

Generel vejledning til at arbejde med film
Vejledningen består af en række forslag med generelle ideer og opgaver til at arbejde med film i 
engelskundervisningen. Der er både forslag til mundtlige og skriftlige opgaver, og derudover er 
det særligt fremhævet, hvor it, bevægelse og kreativitet er integreret i disse.

Læringsfestivalonline.dk under fagdates -> ressourcer 

https://www.læringsfestivalonline.dk/udstilling/fagdates/ressourcer

https://www.læringsfestivalonline.dk/udstilling/fagdates/ressourcer


Nyheder fra VIA CFU
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VIA CFU på facebook - VIA CFU fremmedsprog

www.facebook.com/viacfu

Tak for i dag!
Fremmedsprogskonsulent

Charlotte Sejer Pedersen - 87552767

csp@via.dk

http://www.facebook.com/viacfu
mailto:csp@via.dk

