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Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb 

 

Titel 1 Introduktion 

Indhold Eleverne skal gennem dette introducerende forløb, opnå et 
kendskab til en række centrale filmtermer og få en hvis for-
ståelse for forskellige filmiske virkemidler. 

 
Litteratur:  
 

 Dahl m.fl., ”Levende billeder”, 1. udgave 2. oplag, Sy-
stime 2009, Kap 1. 

 
 ”Hjemmelavet” præsentationsmateriale om filmiske 

virkemidler og filmtermer.  
 

Omfang 8 moduler 

Særlige fokuspunkter - anvende filmsprogets terminologi i forbindelse med 
analyse af film og tv-produktioner 

- redegøre for forskellige dramaturgiske modeller og 
fortælleforhold 

- anvende optage- og redigeringsudstyrets udtryksmu-

ligheder selvstændigt og nuanceret 

-  planlægge og gennemføre en produktion i grupper 

- anvende filmsprogets terminologi i forbindelse med 

en medieproduktions faser 

- redegøre for faserne i arbejdet med en produktion 

- udarbejde storyboard 

- forholde sig analytisk til produktionsprocessen og de-

res egen produktion. 

 

Væsentligste arbejdsformer Gruppearbejde 
Fremlæggelser  
Klasseundervisning – oplæg fra underviser.  
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Titel 2 Gyser 

Indhold Eleverne skal I dette forløb arbejde med gyser-genren og 
derefter selv producere en horrorfilm. 
 
Vi har arbejdet med: 
 
- Teenagegyset 
- Det dæmoniske gys 
- Det psykologiske gys 
- Det fysiske gys 

Vi har set: 

 
- A Nightmare on Elm Street (1984) 

- The Shining (1980) 
- Psycho (1960) 

 

Omfang 10 moduler 

Særlige fokuspunkter – anvende filmsprogets terminologi i forbindelse med ana-

lyse af film 

– redegøre for forskellige dramaturgiske modeller og for-

tælleforhold 

– anvende forskellige analysemetoder 

– redegøre for centrale genrer  

– foretage en perspektivering til gennemgået stof 

– anlægge et historisk, kulturelt og samfundsmæssigt per-

spektiv på film  

– anvende optage- og redigeringsudstyrets udtryksmulig-

heder selvstændigt og nuanceret 

– planlægge og gennemføre en produktion i grupper 

– anvende filmsprogets terminologi i forbindelse med en 

medieproduktions faser 

– redegøre for faserne i arbejdet med en produktion 

– udarbejde storyboard 

– anvende viden om dramaturgi i udformningen af fikti-

onsproduktioner 

– forholde sig analytisk til produktionsprocessen og deres 

egen produktion. 

 

Væsentligste arbejdsformer Gruppearbejde 
Fremlæggelser  
Klasseundervisning – oplæg fra underviser. 

 


