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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin December-januar 2018 

Institution Vestegnen HF og VUC 

Uddannelse HF2 

Fag og niveau Mediefag niveau C 

Lærer(e) Morten Storm Hansen msh@vucv.dk (Pædagogikumkandidat) og Steen Drews 

Christensen, sdc@vucv.dk  

Hold 1meC02 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Introduktion til optagelser med kamera og redigering, samt filmiske virkemidler og 

filmanalyse 

Titel 2 Praktisk filmhåndværk – Kampagne-, informations- eller reklamefilm til en digital 

platform 

Titel 3 Gyserfilm 

Titel 4 Dokumentarfilm og-tv 

Titel 5 Eksamensfilm 

mailto:msh@vucv.dk
mailto:sdc@vucv.dk
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

Retur til forside 

 

Titel 1 

 

Introduktion til optagelser med kamera og redigering, samt filmiske virkemidler 

og filmanalyse  

Indhold Kernestof: 

 

Film: 

Debra Granik, Winter’s Bone 

 

Francis Ford Coppola, af: Godfather 

Julian Schnabel, af: Dykkerklokken og sommerfuglen 

Danny Boyle, af: Trainspotting 

Alfred Hitchcock, af: Psycho 

Stanley Kubrick, af: Full Metal Jacket  

Michelangelo Frammartino, af: La quattro volte 

Guy Ritchie, af: Snatch 

Yves Robert, af: Min fars store dag 

Steven Spielberg, af: Jagten på den forsvundne skat 

Florian Henckel von Donnersmarck, af: De andres liv 

Sergio Leone, af: Once Upon a Time in the West 

Michael Cimino, af: The Deer Hunter 

Steven Spielberg, af: Dødens gab 

Steven Spielberg, af: Saving Private Ryan 

Ridley Scott, af: Alien – Den 8. passager 

David Fincher, af: Seven 

 

Supplerende stof: 

Jette Meldgaard Harboe og Henrik Poulsen, Zoom (2005): 

- Plot, story, stil og form s. 34-36 

- Filmens fortæller m.m. s. 59-61 

- Filmens dramaturgi m.m. s. 63-69 

- Shot-to-shot analyse og næranalyse s. 70-71 

- Appendix Zoom – filmiske virkemidler s. 286-289 

Tove Heidemann, Video - Sådan (1992) s. 16-18,  

- Filmsprogets grammatik s. 46-50 

- 180 graders regel, Stævnemødet en drejebog klar til optagelse og At tage billeder af en 

handling/At fortælle en handling i billeder s.16-18 

 

Omfang 

 

24 lektioner af 45 min. 

Særlige fokus-

punkter 
 Introforløbet har haft fokus på filmen som medie, fortælleformer, beret-

termodellen, set up/pay off, samt en bred palet af grundlæggende filmi-
ske virkemidler.  

 Betjening af kamera - Panasonic 

file://///filesrv4/dokument/KET/AGymEksamen/Undervisningsbeskrivelser/uvb-skabelon.doc%23ReturForside
https://www.google.dk/search?q=Florian+Henckel+von+Donnersmarck&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SMnNM6hQAjPTU0pyzLXEspOt9NMyc3LBhFVKZlFqckl-EQD_037CMAAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjXlMD00vXXAhVFa1AKHaIBC3IQmxMIogEoATAX
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 Redigering - Introduktion til redigeringsprogrammet Windows Movie Ma-
ker 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

 Klasseundervisning 

 Gruppearbejde 

 Skriftligt arbejde i forbindelse med besvarelser af filmanalytiske spørgs-

mål 

 Optagelse og redigering 

 Oplæg 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Retur til forside 

 

Titel 2 

 

Praktisk filmhåndværk – Kampagne-, informations- eller reklamefilm til en 
digital platform 
 

Indhold Kernestof: 

Holdet er blevet bedt om i grupper at lave en filmproduktion til en digital platform 

med en bestemt målgruppe. Produktet skulle være enten en kampagne-, informati-

ons- eller reklamefilm. Grupperne har selvstændigt researchet på inspiration og om 

muligt fundet aktører at producere filmene for. 

 

Supplerende stof: 

 Jette Meldgaard Harboe og Henrik Poulsen, Zoom (2005): 

- Filmproduktion I s. 124-125 

 Eksempler på storyboards 

 

Omfang 

 

15 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Filmproduktion 

 Research på materiale 

 Synopsis - individuel ideudvikling 

 Pitching - individuel salgstale for ideen med filmen til resten af holdet 

 Storyboard - gruppearbejde med realiseringen af de bedste ideer 

 Kameraoptagelser - de udvalgte film skydes i grupper 

 Redigering - filmene redigeres i grupper 

 Evaluering af gruppernes produktioner 

 Målgrupper  

 Digitale platforme og distributionskanaler 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

 Klasseundervisning 

 Projektarbejde 

 Gruppearbejde 

 Skriftligt arbejde 

 Optagelser 

 Redigering 

 Research på nettet 

 Oplæg 

 

file://///filesrv4/dokument/KET/AGymEksamen/Undervisningsbeskrivelser/uvb-skabelon.doc%23ReturForside
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

Titel 3 

 

Gyserfilm 

Indhold Kernestof: 

 

Film: 

Sam Raimi, Drag Me to Hell 

 

Francis Ford Coppola, af: Bram Stoker’s Dracula  

Alfred Hitchcock, af: Psycho 

Jonathan Demme, af: Ondskabens øjne 

John Carpenter, af: Halloween (1978) 

Stanley Kubrick, af: Ondskabens hotel 

Ole Bornedal, af: Nattevagten 

James Wan, af: Saw 

Sean S. Cunningham, af: Fredag d. 13. (1980) 

Ryan Murphy, af: American Horror Story, sæson 1 pilot 

 

 

Supplerende stof: 

Kompendium om gysergenren -i alt 21 sider. 

 introduktion til filmgenrer (fortælling, tematik, setting, ikonografi, stil) 

 par-opgave omkring form og indhold i en gyser 

 De 5 undergenrer (psykologisk, dæmonisk, videnskabelig, fysisk og tee-

nage-gyser) 

 Horrorgenrens historie +analyse af Psycho 

 Freud: om drifter og personlighedsmodel 6) Monster/offer 7) "Vi lever i 

en gotisk lomme (kronik om horror, Politiken) 8) arbejdspapir til analyse 

af gysercitater 

 

Gyserforløbet er gennemført af kandidat Morten Storm Hansen 

 

Omfang 

 

18 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

 

 Forløbet har haft fokus på diverse undergenrer inden for gyser/horror, 

samt på tematiske, fortællemæssige og stilistiske forskelle 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

 Klasseundervisning 

 Skriftlige prøver 

 Filmforvisning 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

Titel 4 

 

Dokumentarfilm og -tv 

Indhold Kernestof: 

 

Dokumentarfilm og dokumentar-tv: 
 

Den observerende dokumentar 

Christoffer Guldbrandsen, Fogh bag facaden 

 

DR, af: Blok på bistand - 4 afsnit 

 

Den deltagende og performative dokumentar: 

Michael Moore, af: Bowling for Columbine 

Mads Brügger, af: Ambassadøren 

Sami Saif, af: Family 

 

Supplerende stof: 

Jette Meldgaard Harboe og Henrik Poulsen, Zoom (2005): 

- Fakta og fiktion s. 25-26 

- Fakta: Dokumentarfilm s. 87-94 

- Tv-dokumentaren s. 105-109 

- Filmens dramaturgi s. 63-67 

- Film - genrer og formater s. 78-81 

- TV - genrer og formater s. 100-104 

 

 Udleverede papirer: 

- Gitte Horsbøl og Jette Meldgaard Harboe, Den iscenesatte virkelighed (2005): At 

analysere levende billeder s. 11-25 

- Arbejdspapir til analyse af dokumentarcitater 

 

 Kompendium om dokumentar 

- Et skema på 5 sider om de 6 genrers formål, instruktørens rolle, indhold, dra-

maturgi, fortæller, filmiske virkemidler og eksempler. 

- Den observerende dokumentar: (ekstra materiale til frivillig læsning) 

 Den observerende dokumentar, af Jette Meldgaard Harboe og Henrik Poul-

sen, Zoom (2005) s. 106-107 

 En gymnaisefaglig filmvejledning til dokumentarfilmen ”Fogh bag facaden” 

http://www.dfi.dk/boern_og_unge/undervisning/film-i-

gymnasiet/filmvejledninger-og-

undervisningsmaterialer/filmvejledninger/fogh-bag-facaden.aspx 

- Den deltagende og performative dokumentar: (ekstra materiale til frivillig læs-

ning) 

 Den performative dokumentar og Den deltagende dokumentar 

www.avumedier.dk/Libraries/Dokumenter/Dokumentarfilm.sflb.ashx 

 Af: The clean version of hell 

www.kommunikationsforum.dk/artikler/nye-dokumentarfilm-er-

http://www.dfi.dk/boern_og_unge/undervisning/film-i-gymnasiet/filmvejledninger-og-undervisningsmaterialer/filmvejledninger/fogh-bag-facaden.aspx
http://www.dfi.dk/boern_og_unge/undervisning/film-i-gymnasiet/filmvejledninger-og-undervisningsmaterialer/filmvejledninger/fogh-bag-facaden.aspx
http://www.dfi.dk/boern_og_unge/undervisning/film-i-gymnasiet/filmvejledninger-og-undervisningsmaterialer/filmvejledninger/fogh-bag-facaden.aspx
http://www.avumedier.dk/Libraries/Dokumenter/Dokumentarfilm.sflb.ashx
http://www.kommunikationsforum.dk/artikler/nye-dokumentarfilm-er-online-eller-selviscenesaettende
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online-eller-selviscenesaettende 

 Kontroversiel dokumentarist går undercover som diplomat 

www.information.dk/275024 

 Dokumentaren i grænselandet  

www.ekkofilm.dk/artikler/dokumentaren-i-graenselandet/ 

 Family 

www.ekkofilm.dk/artikler/family/ 

 

Omfang 

 

12 lektioner 

Særlige fo-

kuspunkter 

- Den observerende dokumentar og Den deltagende/performative dokumentar 

- En forståelse for genrernes og forskelle i forhold til virkeligheden og fortællerens 

rolle 

- Analyse af dokumentarfilm og -tv med fokus på filmiske virkemidler og fakta- og 

fiktionskoder 

- Tematik og målgrupper 

- Remediering 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

- Klasseundervisning 

- Filmforvisning 

- Gruppearbejde  

- Skriftligt arbejde med spørgsmål 

 

 

http://www.kommunikationsforum.dk/artikler/nye-dokumentarfilm-er-online-eller-selviscenesaettende
http://www.information.dk/275024
http://www.ekkofilm.dk/artikler/dokumentaren-i-graenselandet/
http://www.ekkofilm.dk/artikler/family/
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

Titel 5 

 

Eksamensfilm 

Indhold Kursisterne har i grupper produceret deres eksamensfilm. 

 

Alle eksamensproduktioner er optaget med Panasonic-kameraer. Holdet har haft 

mulighed for at redigere deres eksamensfilm i Adobe Premiere Pro på skolens 

Imacs.  

 

Kernestof: 

Tidligere eksamensfilm 

 

Supplerende stof: 

 Jette Meldgaard Harboe og Henrik Poulsen, Zoom (2005): 

- Filmproduktion I s. 126-139 

  

 

Omfang 

 

18 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Produktion af eksamensfilm: 

 Synopsis  

 Pitching  

 Storyboard  

 Kameraoptagelser  

 Redigering  

 Målgruppe 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

 Gruppearbejde 

 Projektarbejde 

 Selvstændigt arbejde med filmoptagelse i grupper 

 Klasseundervisning 

 

 


