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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
 
Titel 1 

 

Filmsprogets terminologi og pilotprojekt 

Indhold Kernestof: Olsen, Mimi og Hans Oluf Schou: Levende billeder – grundbog i me-

diefag (iBog), Systime. Følgende sider: 

 

Fra afsnittet ”1. Analyse af levende billeder”:  

”Filmiske virkemidler”: https://levendebilleder.systime.dk/?id=p136  

”Beskæring”: https://levendebilleder.systime.dk/?id=p139  

”Perspektiv”: https://levendebilleder.systime.dk/?id=p140  

”Kamera”: https://levendebilleder.systime.dk/?id=p141  

”Lyd”: https://levendebilleder.systime.dk/?id=p142  

”Klipning”: https://levendebilleder.systime.dk/?id=p143  

”Tid”: https://levendebilleder.systime.dk/?id=p148  

”Dramaturgi og fortælleforhold”: https://levendebilleder.systime.dk/?id=p137  

”Historiens grundelementer”: https://levendebilleder.systime.dk/?id=p149  

”Fortællingens karakterer”: https://levendebilleder.systime.dk/?id=p150  

”Spænding og sammenhæng”: https://levendebilleder.systime.dk/?id=p151  

”Historiens opbygning”: https://levendebilleder.systime.dk/?id=p152  

”Genrebegrebet – en introduktion”: https://levendebilleder.systime.dk/?id=p135  

”Genremarkører og genreetiketter”: https://levendebilleder.systime.dk/?id=p153  

”Genreforventninger”: https://levendebilleder.systime.dk/?id=p154  

”Genreteori for begyndere”: https://levendebilleder.systime.dk/?id=p155 

 

Fra afsnittet ”2. Praktisk produktion – fra ide til distribution” 

”Præproduktion” og tilhørende underafsnit: 

https://levendebilleder.systime.dk/?id=p185  

  
Dokumentar: Hitchcock and the Art of Pure Cinema (2008) 
 
Helt værk: 
 Damien Chazelle – Whiplash (2014) 

 

Citater: 

Sergei Eisenstein – Battleship Potemkin (1925) 

https://www.youtube.com/watch?v=4xP-8r7tygo  
Sergio Leone – The Good, the Bad and the Ugly (1966)  
Jonathan Demme – The Silence of the Lambs (1991)  
Peter Schrøder – Det forsømte forår (1993)  
Lars von Trier – Riget (1994)  
Martin Scorsese – Casino (1995)  
Ang Lee – The Ice Storm (1997)  
Steven Soderbergh – Erin Brockovich (2000)  
Adam Bernstein – Breaking Bad, episode 1, sæson 4 (2011) 
Bryan Fuller – Hannibal, episode 1, sæson 1(2013) 

 

Eksempel på kuleshov-eksperiment: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Kuleshov_effect  

https://levendebilleder.systime.dk/?id=p136
https://levendebilleder.systime.dk/?id=p139
https://levendebilleder.systime.dk/?id=p140
https://levendebilleder.systime.dk/?id=p141
https://levendebilleder.systime.dk/?id=p142
https://levendebilleder.systime.dk/?id=p143
https://levendebilleder.systime.dk/?id=p148
https://levendebilleder.systime.dk/?id=p137
https://levendebilleder.systime.dk/?id=p149
https://levendebilleder.systime.dk/?id=p150
https://levendebilleder.systime.dk/?id=p151
https://levendebilleder.systime.dk/?id=p152
https://levendebilleder.systime.dk/?id=p135
https://levendebilleder.systime.dk/?id=p153
https://levendebilleder.systime.dk/?id=p154
https://levendebilleder.systime.dk/?id=p155
https://levendebilleder.systime.dk/?id=p185
https://www.youtube.com/watch?v=4xP-8r7tygo
https://en.wikipedia.org/wiki/Kuleshov_effect


 

 

Side 3 af 7 

 

Undervisers produktion ved Københavns Universitet: 

”Et øjebliks uopmærksomhed” (2018) – tilgængelig ved efterspørgsel. 

 

Omfang Ca. 45 lektioner af 45 min. 

Særlige fokus-

punkter 

Filmsprogets terminologi: 
  

Opøvelse af kursisternes begrebskendskab og begrebsanvendelse (filmiske virke-

midler, dramaturgi og fortælleforhold), analytiske færdigheder og genreforståelse. 

 
Faglige mål (læreplanens punkt 2.1.) som kursisterne skal kunne: 
  
- anvende viden om filmiske og dramaturgiske virkemidler i forbindelse med analyse 
af film, tv og nyere medier  
- redegøre for grundlæggende træk ved fakta, fiktion og blandinger mellem disse 
former  
- identificere centrale træk ved forskellige genrer, medier og medieplatforme samt 
samspillet mellem dem  
- demonstrere viden om fagets identitet og metoder.  

  
Pilotprojekt: 
  
Centrale arbejdsfunktioner og gruppesamarbejde, synopsis, præproduktion, produk-
tion og postproduktion i teori og praksis.  
 
Faglige mål (læreplanens punkt 2.1.) som kursisterne skal kunne: 
  
- betjene optage- og redigeringsudstyr  
- i grupper planlægge, gennemføre og distribuere en medieproduktion  
- anvende viden om filmiske og dramaturgiske virkemidler  
- arbejde med mediefaglige værktøjer i præproduktionsfasen  
- tilpasse udtryksform til indhold, genre, kommunikationssituation og  
   distributionskanal  
- forholde sig analytisk til produktionsprocessen og egen produktion.  

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning med eksempler (filmcitater), fællesanalyse (næranalyse), praktisk 

øvelse (Kuleshov-eksperiment) i grupper, gruppefremlæggelser, Kahoot-quizzer til 

repetition, planlægning og gennemførelse af kortfilmproduktion i grupper (med 

benspænd), kort instruks i kamera og redigeringsprogram, præsentation og fælles-

evaluering af pilotprojekter. 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
 
Titel 2 

 

Genreforløb – Horror  

Indhold Kernestof:  
Kompendium bestående af:  
- Schubart, Rikke: I lyst og død, artikel i Samvirke (juni/juli 1993), side 12-15.  
- Rytter, Henrik: Horrorfilm, 8 sider (ikke-publiceret manuskript).  
- Høy, Søren: Danish in Hollywood (klumme i MetroXpress, 22. november 2012), 
side    42.  
- Olsen, Mimi og Hans Oluf Schou: Levende billeder – grundbog i mediefag, Systime 
(2009), side 52-59 og 68-101. Disse uddrag fra Levende billeder er taget fra den fysiske 
bogudgivelse fra 2009, og gjort til del af et kompendium, ikke fra iBog-versionen.  

 

Citater: 
James Whale – Frankenstein (1931)  
Wes Craven – A Nightmare on Elm Street (1984) 
Rob Reiner – Misery (1990) 
Jonathan Demme – The Silence of the Lambs (1991)  
Peter Jackson – Braindead (1992)  
Lars von Trier – Riget (1994)  
Interview med Lars von Trier om tilblivelsen af Riget (1994) 
Daniel Myrick og Eduardo Sánchez – The Blair Witch Project (1999)  
Daniel Stamm – The Last Exorcism (2010)  
Hannah Macpherson – Sickhouse (2016) [trailer til Snapchatfilm: 
https://www.youtube.com/watch?v=0K6rpPrPsoo  
 
Fællesanalyse (hele værker og afsnit):  
Kortfilm:  
Matthieu Ratthe – LOVEFIELD (2008) - 
https://www.youtube.com/watch?v=4meeZifCVro  
Ben Howling og Yolanda Ramke – Cargo (2013) –
https://www.youtube.com/watch?v=gryenlQKTbE 
 
Spillefilm: 
Michael & Peter Spierig – Jigsaw (2017) 
     

Omfang 

 

Ca. 12 lektioner af 45 min. 

Særlige fokus-

punkter 

Genreteori, genre- og subgenreanalyse (Rikke Schubart), psykoanalytiske tolkninger 

af Horror, korrekt anvendelse af fagtermer (filmiske virkemidler, dramaturgi, for-

tælleforhold etc.)  

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, fællesanalyse, analyser og fremlæggelser i grupper. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0K6rpPrPsoo
https://www.youtube.com/watch?v=4meeZifCVro
https://www.youtube.com/watch?v=gryenlQKTbE
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
 
Titel 3 

 

Dokumentarens former 

Indhold Kernestof:  
Kompendium bestående af:  
- Granild, Dorthe og Mette Wolfhagen: DOX – forløb i medier, L&R Uddannelse (2017), side 
22-26 (afsnit: ”Etik og manipulation i dokumentar”).  
- Andersen, Kirsten og Jan Foght Mikkelsen: Dokumentaren i undervisningen, L&R Uddannelse 
(2009), side 53-63.  
- Olsen, Mimi og Hans Oluf Schou: Levende billeder – grundbog i mediefag, Systime (2009), side 
47-49 (”Bølgemodellen”), 57-59 (”Fakta og fiktion”, ”Kontrakter og koder” samt ”Blan-
dingsformer”), 87-90 (”Mockumentary”, ”Jeg-dokumentar” og ”Portrætdokumentar”), 132-
134 (”Hovedlinier i dokumen-tarfilmens historie”) og 142-143 (”Tendenser i dansk doku-
mentarfilm 1935-2007”). Disse uddrag fra Levende billeder er taget fra den fysiske bogudgivelse 
fra 2009, og gjort til del af et kompendium, ikke fra iBog-versionen.  
 
Hele værker og afsnit: 
 
TV!TV!TV! – Afsnit om undersøgende journalistik (DR2 14-02-2011).  
Christoffer Guldbrandsen – Den hemmelige krig (2006) – 
https://filmcentralen.dk/grundskolen/film/den-hemmelige-krig  

 
Citater fra: 
Lars Engels – Vær velkommen - Historier fra en politistation (2001) – 
https://www.dr.dk/undervisning/mediaitem/urn:dr:mu:programcard:53faf354a11f9d18c0f1f4b8  
Operation X – Narret til porno (2006)  

Tak for i aften – ”Operation Y” (2007): https://www.youtube.com/watch?v=k7fjhMrnSjQ 
Bear Grylls: Born Survivor: Season 2 episode 1 (2007) - 
https://www.youtube.com/watch?v=yg88Tw8oAbk  
Anders Østergaard - Så kort og mærkeligt livet er – ”Kirsebærtræerne blomstrede” (2008): 
https://www.youtube.com/watch?v=gB49vh3zee4 
Janus Metz – Armadillo (2010) - 
https://www.youtube.com/watch?v=AdkpZrfJK3g&feature=youtu.be  
Svindlerjagt (2018): https://www.youtube.com/watch?v=016bkYLo3UA&t=224s 
Trailer til TV2’s Efterforskningen (2020): https://www.youtube.com/watch?v=uQEl3o7lqMM  
 
   
 
 

 

Omfang 

 

Ca. 15 lektioner af 45 min 

Særlige fo-

kuspunkter 

Dokumentarfilm, dokumentarformer, dokumentarens dramaturgi, faktakoder, blandingsformer 
af fakta og fiktion, iscenesættelse af virkeligheden, etik og manipulation. 
 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning med eksempler, fællesanalyse, gruppearbejde og -fremlæggelser. 

 

https://filmcentralen.dk/grundskolen/film/den-hemmelige-krig
https://www.dr.dk/undervisning/mediaitem/urn:dr:mu:programcard:53faf354a11f9d18c0f1f4b8
https://www.youtube.com/watch?v=k7fjhMrnSjQ
https://www.youtube.com/watch?v=yg88Tw8oAbk
https://www.youtube.com/watch?v=gB49vh3zee4
https://www.youtube.com/watch?v=AdkpZrfJK3g&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=016bkYLo3UA&t=224s
https://www.youtube.com/watch?v=uQEl3o7lqMM
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
 
Titel 4 

 

Eksamensprojekt 

Indhold Kernestof: Olsen, Mimi og Hans Oluf Schou: Levende billeder – grundbog i medie-

fag (iBog), Systime. Følgende sider: 

 

Fra afsnittet ”2. Praktisk produktion – fra ide til distribution” 

”Produktion” og alle underafsnit: https://levendebilleder.systime.dk/?id=p186 (og-

så læst ifb. Med pilotprojektet) 

 

Kortfilm:  

Anders Thomas Jensen – ”Valgaften” (1998) 

Dennis Petersen & Frederik Nørgaard – ”Kuppet” (2000) 

Alexander Kølpin – ”Under bæltestedet” (2006) 

 

Citat: 

Supermassive Games – The Dark Pictures Anthology: Little Hope (2020) – “Prologue” 

som vist på: https://www.youtube.com/watch?v=lb9nOhu12QA  

 

Video-essay, -oplæg og andre kilder i levende billeder: 

 
Video-essay: FEMO: fire veje til filmiske frames af Dorte Schmidt Granild – 
http://www.16-9.dk/2016/05/femo/  
 
Videooplæg om målgrupper (EMU) - https://emu.dk/stx/mediefag/fra-
fagkonsulenten/malgrupper  
 
Videooplæg om kontekster og mediekredsløbsmodellen (EMU) - 
https://emu.dk/stx/mediefag/fra-fagkonsulenten/kontekster   
 

TV!TV!TV! – Afsnit om tilrettelæggelse (DR2 21-11-2011).  
 
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omfang 

 

Ca. 24 lektioner af 45min. 

Særlige fokus-

punkter 

Idéudvikling, Raskins parametermodel (gode råd til kortfilm), FEMO-principperne, 
centrale arbejdsfunktioner og gruppesamarbejde, synopsis, præproduktion, produk-
tion og postproduktion i teori og praksis, målgrupper, kommunikation, præsentation 
af diverse mediefagsværktøjer, tværmedialitet, kontekster og medie-

https://levendebilleder.systime.dk/?id=p186
https://www.youtube.com/watch?v=lb9nOhu12QA
http://www.16-9.dk/2016/05/femo/
https://emu.dk/stx/mediefag/fra-fagkonsulenten/malgrupper
https://emu.dk/stx/mediefag/fra-fagkonsulenten/malgrupper
https://emu.dk/stx/mediefag/fra-fagkonsulenten/kontekster
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kredsløbsmodellen. 

 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, planlægning og gennemførelse af kortfilmproduktion i grupper 
(selvstændigt gruppearbejde med løbende vejledning), Teams-dag med fokus på kort-
filmsanalyse.  

 

 


