Arctic Winter Games – Nuuk 2016
Lav en musikvideo til We Are The Arctic
Til læreren:
Niveau:

Ældstetrin

Varighed:

8 lektioner

Fag:

Engelsk, Sang, Musik og Bevægelse

Mål for læring:

At analysere ”We Are the Arctic” og arbejde med at omforme abstrakte
udtryk til konkrete fysiske bevægelser.
Sammen med andre at kunne sætte bevægelser til AWG kendingsmelodien, som passer til rytmen og giver en tolkning af sangens indhold.
At bruge filmiske virkemidler, som fx synsvinkler, billedbeskæringer, klipning
evt. filtre eller rekvisitter og påklædning, sådan at det understøtter
udtrykket, eleverne ønsker at skabe.

Arbejdsform:
Fremgangsmåde:

Gruppearbejde
1. Eleverne sættes i grupper af 4-5 elever i hver gruppe.
2. Eleverne præsenteres for opgaven – at grupperne skal lave en
musikvideo, som passer til AWG-kendingsmelodien.
Krav til video: - Der skal kunne ses en sammenhæng i mellem
gruppernes valgte bevægelser og sangens budskab og
melodiens rytme. – Der skal være arbejdet med nogle af de
filmiske virkemidler fx: synsvinkler, billedbeskæringer, klipning evt.
filtre eller rekvisitter og påklædning, sådan at det understøtter
udtrykket, eleverne ønsker at skabe.
Tidsramme: 6 lektioner til at producere videoen (8 lektioner i alt)
3. Eleverne modtager sangteksten til ”We Are The Artic” og lytter til
sangen evt. via AWGs hjemmesiden. Grupperne arbejder med
versenes indhold fx ved at omskrive hvert vers til almindelig tale på
grønlandsk eller ved at bruge opgaven ”We Are The Arctic” –
tekstarbejde elevark til mellemtrin.
4. Fra tekst til fysisk udtryk: Grupperne arbejder med nogle af ordene
i sangen, som er centrale og som kan danne baggrund for at
vælge bevægelser og udtryk. Det kunne være nogle af disse ord
fra sangen: breaking down walls between us, believers, winners,
getting stronger, power, we are the Artic, a flame in our souls, not
accepting defeat, the spark inside is wild.
Hvordan kan man vise udtrykkene/ordene fysisk? Eleverne skal
brainstorme over det og noterer idéerne ned. Derudover skal de
overveje om det kan kobles sammen til en sammensat lille historie
eller om det skal være enkelte uafhængige scener? Lav evt. et
storyboard til videoen – især hvis der vælges mange forskellige
klip.

5. Gruppen vælger hvilke filmiske virkemidler, som de vil arbejde
med og kigger på, hvordan det kan passe sammen med og
understøtte de beslutninger, som er truffet omkring det fysiske
udtryk. (Eksempelvis: Synsvinkler – hvordan kan en synsvinkel
bidrage positivt til at vise en vinder? (- svar: fx ved at bruge
frøperspektiv på en person, som så virker stor og mægtig).
Gruppen skal træffe konkrete beslutninger for filmningen, som de
vil forsøge at arbejde med. Beslutningerne skal skrives ned, sådan
at de kan evaluere på det efterfølgende.
6. Eleverne går i gang med at øve og evt. filme med det samme.
Hvis eleverne har svært ved at koordinere opgaver og
bevægelser kan de selv fx udnævne en instruktør til at styre
arbejdets gang.
7. Redigeringsfasen kan være svær for en stor gruppe at håndtere,
da det er svært for alle at kunne deltage aktivt. Her kan man evt.
lade grupperne lave to versioner af musikvideoen med det
samme film materiale som grundlag – det ville også give en
mulighed for at sammenligne udtryk og hvad der virker godt.
Læreren kan også igangsætte andre meningsfulde aktiviteter – fx
en indbydelse til parallelklassen om at se musikvideoerne,
indretning af klasse til biograf, en afstemnings seddel til afstemning
i klassen for den bedste musikvideoproduktion mv.
8. Præsentation af produkterne – evt. som en happening med
parallelklassen eller andre, som eleverne har ønsket at invitere:
Læreren præsenter kort, hvad rammerne har været for opgaven
– hvad udbyttet gerne skulle være og alle bedes tænke på disse
forhold, når musiskvideoerne fremvises. Grupperne præsenterer
enkeltvis deres musikvideoer og får lov at starte ud med at
evaluere deres eget produkt – hvad mener de selv, de er lykkes
med? Og hvilke ting er ikke helt blevet, som de ønskede det? –
Hvorfor ikke? Hvad giver det dem af idéer til kommende
projekter? Andre kan efterfølgende komme med konstruktive
bemærkninger. Der kan evt. være en afstemning til allersidst, hvor
en bedste musikvideo findes.
Evaluering:

Under punkt 8 i fremgangsmåden. Det er vigtigt, at læreren til
præsentationerne kommer på banen, sådan at der evt. sættes ord på
nogle af de virkemidler, som eleverne har anvendt. Eleverne har ofte
deres viden om filmiske virkemidler som en tavs viden. Og det vigtigt at
de kan få forståelse for, at den viden kan italesættes.

Materialer:

Smartphones, iPads, kameraer og evt. computere til redigering.
Redigeringsprogrammer er ikke omtalt her, da det er forskelligt, hvad
skolerne har og hvad eleverne er vant til at bruge.

