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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb

Titel 1 Filmsprog

Indhold
Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på
kernestof og supplerende stof

Kernestof:

Lærerproduceret materiale omkring filmiske virkemidler og
dramaturgi med særligt afsæt i filmcentralen: Pape, Lise Brix &
Michelsen, Liselotte: Filmiske virkemidler + Dramaturgi (Det
Danske Filminstitut, Filmcentralen.dk):
https://filmcentralen.dk/grundskolen/filmsprog/filmiske-virkemidlerhtt
ps: //filmcentralen.dk/grundskolen/filmsprog/filmiske-virkemidler

Filmklip:

● Nicholas Winding Refn: Drive (2011)
● Francis Lawrence: I Am Legend (2007)
● Anders Walther: Helium (2014)
● Carlo Bernad m.fl.: Narcos (2015) afsnit 1 sæson 1
● Barry Levinson: Good Morning Vietnam (1988)
● Francis Ford Coppola: Godfather II (1974)
● Roger Allers: Lion King (1994)

● Kampagnefilm fra Rådet for sikker trafik:
https://www.youtube.com/watch?v=kE4LpbAy_PM

Omfang 24 lektioner á 50 minutter

https://www.youtube.com/watch?v=kE4LpbAy_PM


Særlige
fokuspunkter

Der arbejdes med:
● medieanalyse- og fortolkning, herunder basale

filmiske virkemidler
● produktivt arbejde med medieudtryk i sociale

sammenhænge (herunder kendskab til remediering)

Læringsmål:
● basale filmiske virkemidler (billedbeskæringer, klippeformer,

perspektiver, lyd, lys, filmisk tid og billedkomposition) til
analyse af audiovisuelle medier
● dramaturgiske virkemidler og -modeller (suspense,

surprise, setup/payoff, tidsfrist og vendepunkt samt beretter-
og aktantmodellen) til analyse af audiovisuelle medier

Der har desuden været fokus på at ryste klassen sammen i dette
indledende forløb, hvorfor forløbet også har strukket sig over så
mange lektioner.

Væsentligste
arbejdsformer

● Klasseundervisning
● Praktiske øvelser med mobilkamera
● Gruppearbejde
● Læreroplæg



Titel 2 Dokumentarer (værklæsning)

Indhold
Kernestof:

Dorte Granild og Mette Wolfhagen: DOX - De tre
klassiske dokumentargenrer (side 33-44)

Pernille Kjeldgaard Kristensen: Jeg bingewacther reality-tv når jeg
får chancen: Hvorfor bliver jeg opslugt af det? (2018):
https://www.dr.dk/nyheder/viden/kroppen/jeg-bingewatcher-reality-t
v-n aar-jeg-faar-chancen-hvorfor-bliver-jeg-opslugt

Medietekster:

● Nils Giversen: Angrebet - Omars vej til Krudttønden
(2020)

● DR: Emilie Meng - en efterforskning går galt (2019)
værklæsning
● DR3: Prinsesser fra blokken – afsnit 1:4 + 4:4 (2016)
● Lars Engels: Dømt til behandling (1997) uddrag
● TV2: Operation X - Narret til porno (2007) uddrag

● DR: Advokaternes tag-selv-bord (2015)
● DR: På ubestemt tid (2018)

Supplerende stof:

Andrea Dragsdahl: Drop true crime - lysten til morbid
underholdning skal ikke stilles med andre menneskers tragedie
(Information, 2019)

Camilla Bjerregaard Aurvig & Kristine Sofie Bugbee: Mørkeland
(episode 5)

Omfang 22 lektioner



Særlige
fokuspunkter

Der arbejdes med:

● faktatekster
● analyse og vurdering af mediers brug i sociale og

kulturelle sammenhænge

Læringsmål:

● analysere, fortolke og perspektivere fiktive og
ikke-fiktive tekster

● analysere og vurdere teksters kommunikative betydning

Særligt fokus på de tre klassiske genres forskellige måder at
fortælle om virkeligheden på (observerende, deltagende,
autoritativ), samt diskussioner omkring etiske problemstillinger ved
forskellige former for dokumentarisk iscenesættelse.

Værklæsning af Emilie Meng - en efterforskning går galt med fokus
på blandt andet filmiske virkemidlers anvendelse samt dramaturgisk
opbygning ift. at gøre dokumentaren fængende. Desuden
diskussion af true crime som genre med inddragelse af Mørkeland
ift. genrens etiske problemstillinger.

Desuden et fokus på reality-genrens fascinationskraft, herunder
forskellen mellem klassisk reality og intim-reality, og især hvordan
sidstnævnte fanger og fascinerer seeren med udgangspunkt i
Prinsesser fra blokken. Her arbejde med komparativ analyse af
kropsfremstillingerne i Tykke Ida og Hård udenpå med særligt
fokus på, hvordan filmiske virkemidler autenticitetsmarkører
anvendes i fremstillingen af forskellige kropsidealer (analyserende
artikel).

Væsentligste
arbejdsformer

● Klasseundervisning
● Skriftligt arbejde, analyserende artikel
● Gruppearbejde og -diskussioner



Titel 3 Autofiktion

Indhold
Kernestof

Hassan, Yahya: BARNDOM+KONTAKTPERSON (2013)

Hassan, Yahya:YAHYA HASSAN 2 (2019) værklæsning

Leine, Kim: Kalak (2007) uddrag

Supplerende stof

Interview med Yahya Hassan i Deadline (2013):
https://www.youtube.com/watch?v=xV8yIobkWNE

Brix, Knud: Det er Yahya, som er død (podcast fra dr.dk 2020)

Faurholt-Sehested, Mette: Nu skal hun for retten: Kræver
lærerinde fængslet for sex med Yahya Hassan (bt.dk, 2014

Taudal, Uffe: Yahya Hassan: Jeg er ikke islamkritiker (berlingske.dk,
2014)

Omfang 15 lektioner



Særlige
fokuspunkter

Der arbejdes med:

● et historisk genremæssigt varieret udvalg af tekster fra 1870 til
i dag, herunder fra de seneste fem år

Læringsmål:

● anvende centrale skriftlige fremstillingsformer (herunder
redegøre, diskutere, analysere, fortolke og vurdere)
med formidlingsbevidsthed.

● demonstrere viden om og kunne perspektivere til træk af
den danske litteraturs historie, herunder samspillet mellem
tekst, kultur og samfund

● analysere, fortolke og perspektivere fiktive og
ikke-fiktive tekster

Vi har arbejdet projektorienteret med Yahya Hassan under det
overordnede spørgsmål: Hvad er sammenhængen mellem Yahya
Hassans levede liv og hans poesi? I arbejdet har eleverne selv
udarbejdet problemstillinger, de vil undersøge, ud fra dette
spørgsmål. I værklæsningen af YAHYA HASSAN 2 har eleverne
arbejdet særligt med følgende digte:

● DIGTOPLÆSNING I GHETTOEN, s. 11
● STATSBESØG, s. 12
● KRYDSPRES, s. 14
● PØBEL, s. 39



Væsentligste
arbejdsformer

● Klasseundervisning
● Skriftligt arbejde, kreative opgaver hvor eleverne selv har
produceret autofiktive tekster
● Gruppearbejde og -diskussioner
● Projektarbejde



Titel 4 Det moderne gennembrud

Indhold
Kernestof:

Andersen, H.C.: Den lille pige med svovlstikkerne (1845)
Pontoppidan, Henrik: Ane-Mette (1887)
Pontoppidan, Henrik: En stor dag (1885)
Olivia Levinson: Anfægelser (1893)
Skram, Amalie: Constance Ring (uddrag, 1885)

● Erik Henningsen, Sat ud, 1892, (maleri)
● Erik Henningsen: ”Barnemordet”, 1886 (maleri)

● Christoffer-Wilhelm Eckersberg: "Bella og Hanna. M.L.
Nathansons ældste døtre", 1820, Statens Museum for Kunst
(maleri)
● Bertha Wegmann: "Portræt af  Jeanna Bauck", 1881
Nationalmuseum, Stockholm (maleri)

Sørensen, Mimi & Mads Rangvid: Brug litteraturhistorien
(Dansklærerforeningens forlag og Systime, 2014): Det moderne
gennembrud

Geeti Amiri: “Jeg er perkerudgaven af Amalie Skram”
(2016, Information)



Omfang 18 lektioner

Særlige
fokuspunkter

● demonstrere viden om og kunne perspektivere til træk af
den danske litteraturs historie, herunder samspillet mellem
tekst, kultur og samfund

● analysere, fortolke og perspektivere fiktive og
ikke-fiktive tekster

Fokus på samtidens spirende og moderne tanker om et kritisk fokus
på køn, klasse og kirkens magt og position i samfundet samt
perspektivering mellem disse tanker og senmodernitetens
problemstillinger.

Kreative skriveøvelse med udgangspunkt  i at skrælle det
romantiske af Den lille pige med svovlstikkerne og gøre det til en
tekst, der ville passe ind til det moderne gennembrud.



Væsentligste
arbejdsformer

● Klasseundervisning
● Virtuelle arbejdsformer

● Kreative skriveøvelser
● Gruppearbejde og -diskussioner

Titel 5 Sprog og magt

Indhold
Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof
og supplerende stof

Kernestof

● Emma Sjørvad: "Det er ikke sandt, at vi har gratis uddannelse for alle i
Danmark," debatindlæg, Politiken, d. 1. september 2014.

● ‘Konsekvenspædagogik er vejen frem’, debatindlæg, Kristeligt Dagblad, d. 22.
september 2014.

● Selvvalgte reklamevideoer som eksempel på anvendelse af  de
tre appelformer.

● “Famous Speeches: Aragorn at the Black
Gate” https://www.youtube.com/watch?v=EXGUNvIFTQw

● Kronprinsesse Marys tale til Kronprins Frederik på hans 50 års fødselsdag.
https://youtu.be/RmT5VhhG0Ls

● ‘Skriv en tale, som ændrer verden’ (selvproduceret og fremført

https://www.youtube.com/watch?v=EXGUNvIFTQw
https://youtu.be/RmT5VhhG0Ls


tale)

● Mette Frederiksens 11. marts-tale: Da DK lukkede ned.
https://vimeo.com/397066649

Kampen om sproget (4) Magtens sprog DR 2011
https://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?idnr=TV0000018215&cfuid=
4

Gade, Bodil-Marie m.fl: ‘Grundbog i retorik’, Systime 2019. Kapitel 4.
Appelformerne og kapitel 5. Argumentation.

Larsen, Ole Schultz: ”Retorik”; ”Retorisk analyse af  taler” I: ”Håndbog til
dansk – litteratur, sprog, medier” Ibog, Systime.dk
https://hbdansk.systime.dk/?id=p212
https://hbdansk.systime.dk/?id=p204

Supplerende stof
“Appelformer”
https://www.youtube.com/watch?v=-HlmfgpQz7Msenest

“Hvad er argumentation? Toulmins udvidede model”
https://youtu.be/Y6vGc-9Hx_M

Omfang
Anvendt uddannelsestid ca. 36 lektioner af  50 min

Skønsmæssigt sidetal: 110

Særlige
fokuspunkter

Kompetencer, læreplanens mål, progression

Sprogligt fokus: Argumentation og retorisk analyse
Kompetencer, læreplanens mål, progression
● udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst
mundtligt, skriftligt såvel som multimodalt
● beherske skriftsprogets normer for korrekthed og anvende
grammatiske og stilistiske grundbegreber
● demonstrere indblik i sprogets funktion og variation,
herunder dets samspil med kultur og samfund
● anvende centrale mundtlige fremstillingsformer (herunder
holde oplæg og argumentere for et synspunkt) med
formidlingsbevidsthed
● anvende centrale skriftlige fremstillingsformer (herunder
redegøre, diskutere, analysere, fortolke og vurdere) med
formidlingsbevidsthed.
● analysere, fortolke og perspektivere ikke-fiktive tekster
● analysere og vurdere teksters kommunikative betydning
● navigere og udvælge og forholde sig kritisk og analytisk til
information i alle medier samt deltage i og bidrage til digitale
fællesskaber

https://vimeo.com/397066649
https://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?idnr=TV0000018215&cfuid=4
https://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?idnr=TV0000018215&cfuid=4
https://hbdansk.systime.dk/?id=p212
https://hbdansk.systime.dk/?id=p204
https://www.youtube.com/watch?v=-HlmfgpQz7Msenest
https://youtu.be/Y6vGc-9Hx_M


● demonstrere viden om fagets identitet og metoder
● undersøge virkelighedsnære problemstillinger og udvikle og vurdere
løsninger, hvor fagets viden og metoder anvendes

Væsentligste
arbejdsformer

Klasseundervisning/virtuelle
arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af
fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde

Titel 7 Skæbne og myte

Indhold
Kernestof

Syndefaldsmyten:
● “Syndefaldsmyten” - 1. Mosebog, kapitel 3, Bibelen, Det Danske
Bibelselskab, 1992
● “Agnete og havmanden” - folkevise
● Brødrene Grimm: “Snehvide”, 1821, s. 1-4, lokaliseret på:
www.grimmstories.com , folkeeventyr
● Kortfilm: “Rockstars” (2018), Tammes Bernstein
● Karen Blixen: “Ringen”, 1958
● Martin A. Hansen: “Paradisæblerne”, 1953
Sisyfos-myten
● Sisyfos-myten
● Peter Seeberg: “Hullet”, 1962

Supplerende stof

Den freudianske metode - som beskrevet i: Blaksteen, Vibeke &amp;
Møller, Kirsten, 2005, Systime: “Eventyr i dansk”, s. 20-21

”Myten som genre” i: Fibiger, Johannes og Lütken, Gerd, Litteraturens
Veje, iBog¸ Systime, Aarhus, (2019)

”Folkeviserne” i: Fibiger, Johannes og Lütken, Gerd, Litteraturens Veje,
iBog¸ Systime, Aarhus, (2019)

“Middelalderens samfund: et slægtssamfund” i: Sørensen, M. &  Rangvid,
M., (2014): “Brug litteraturhistorien”. Systime. S. 12-20

”Eventyr” lokaliseret på: Terje Vigen Anderson Hansen og Henrik Jessen,
Ind i dansk, https://indidansk.dk/eventyr-genretraek



”Folkeeventyr”(uddrag) ” i: Fibiger, Johannes og Lütken, Gerd,
Litteraturens Veje, iBog¸ Systime, Aarhus, (2019)

”Litterær analyse af  eventyr” i: Larsen, Ole Schultz (2015): Håndbog til
dansk, Systime iBog, 2015

Leif  Søndergaard: “Syv fantastiske analyser af  KarenBlixens »Ringen« -
og diverse overvejelser om teori og metode” (uddrag), Medusa, 1993,
lokaliseret på: https://tidsskrift.dk/kok/article/download/20565/18103/

”Forfatterskab: Karen Blixen”, DR Undervisning,
https://www.dr.dk/skole/dansk/forfatterskab-karen-blixen.
”Anmeldelse af  Martin A. Hansens forfatterskab” (uddrag) af  Sidsel
Sander Mittet, på Litteratursiden. dk,
https://litteratursiden.dk/forfattere/martin-hansen

PPT om Martin A. Hansen og eksistentialismen. Egen tilvirkning.

“Forbrug og fremmedgørelse” i  : Sørensen, M. & Rangvid, M., (2014):
“Brug litteraturhistorien”. Systime. s.180-182

Omfang
Anvendt uddannelsestid:

26 lektioner   af  50 min

Skønsmæssigt sidetal: 100

Særlige
fokuspunkter

Litterært fokus :  analyse og fortolkning (mundtlighed og skriftlighed),
mytemotiver (syndefaldsmyten, Sisyfos), genrer (noveller, eventyr), fokus
på læsemetoder (eksistentiel og freudiansk)

Kompetencer, læreplanens mål, progression
● udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst mundtligt,
skriftligt såvel som multimodalt
● beherske skriftsprogets normer for korrekthed og anvende
grammatiske og stilistiske grundbegreber
● anvende centrale mundtlige fremstillingsformer (herunder holde oplæg
og argumentere for et synspunkt) med formidlingsbevidsthed
● anvende centrale skriftlige fremstillingsformer (herunder redegøre,
diskutere, analysere, fortolke og vurdere) med formidlingsbevidsthed.
● analysere, fortolke og perspektivere fiktive  – analysere og vurdere
teksters kommunikative betydning
● demonstrere viden om og kunne perspektivere til træk af  den danske
litteraturs historie, herunder samspillet mellem tekst, kultur og samfund



Væsentligste
arbejdsformer

klasseundervisning, virtuelle arbejdsformer, matrixgrupper, skriftligt
arbejde/gruppearbejde/individuel skriftlig fremstilling, walk and talk

Titel 8 Nyhedsformidling

Indhold
Kernestof

Artikler:
DR“Politiet i Hongkong anholder 12-årig blandt demonstranter” (2019)
Charlotte Holm Pedersen (Politiken):  “Danske forskere har ved et tilfælde
opdaget banebrydende våben mod kræft” (2015)

Puk Damsgård (DR):  Reportage fra en flygtningelejr: Jeg vil allerhelst
bare hjem (2014)

Pernille Rosenkrantz-Theil ( klumme i B.T.): “Væk med kontrol og rigide
regler” (2019)

RIKKE GJØL MANSØ OG LINE JENVALL (DR) “Regeringen vil
barbere 1,8 timer af  skoleskemaet hver uge” (2018)

Janus Østergaard (EB) “Få overblikket: Sådan vil Løkke lave om på
folkeskolen”

Søren Domino (Berlingske) “Skoleledere til Løkke: Hold fingrene væk fra
folkeskolen” (2018)

Charlotte Holm Pedersen (Politiken) “Danske forskere har ved et tilfælde
opdaget et banebrydende våben mod kræft” (2015)

Julie Kauffmann (Politiken): “Nogle har spurgt mig, hvorfor jeg ikke
skubbede ham væk. Det kan jeg ikke svare” (2018)

Jeppe Elkjær Andersen (B.T.): “Supervirus lagde Mærsk ned” (2018)

Frederik Brun Madsen et al. (webfeature fra  www.DR.dk ):  “Jeg troede, at
stofferne gjorde mig fuldendt som borgmester ”

Herman Bang: “Forfærdende ulykke på Nordbanen” (1897)



Inger Støjberg (B.T.): “Nu er det ramadan, og jeg vil gerne slå tre ting
fast” (2018)

David Trads (Altinget): “Danmarks Trumpine spreder fake news igen”
(2018)

Afsnit fra “Klovn” (Casper Christensen og Frank Hvam): Sæson 7, afsnit
9 - Mias måne.

Supplerende stof
Langdahl, Berit R. & Olsen, M samt Quist, P (2017): Krydsfelt -
Grundbog i dansk, Gyldendal: 275-282; 294-296

Larsen, Ole Schultz (2015): Håndbog til dansk, Systime: 199-200;
203-204; 278-279

Opslag om “Reportage” fra Avisen i undervisningen:
https://aiu.dk/mediehandbogen/medier/genrer/reportage

Lærernoter om Fakta- og fiktionskoder Jørgen Goul Andersen et. al: Fra
ibogen  Politik.nu   : “Nyhedsmediernes historiske udvikling” (2012)

Hendricks, Vincent og Mehlsen, Camilla: “LIKE - Shitstorme, fake news,
fear of  missing out. What's not to like" (2019) ●kap. 4. : Mig og mine
(mis)informationer

Omfang
Anvendt uddannelsestid

30 lektioner   af  50 min

Skønsmæssigt sidetal: 100



Særlige
fokuspunkter

Kompetencer, læreplanens mål, progression

Nyhedsformidling og journalistik med særligt fokus på genrerne
nyhedsjournalistik, meningsjounalistik og fortællende journalistik.
Ligeledes mediedvikling, avistyper, komposition, fake news, de fem
nyhedskriterier, vinkling samt fakta- og fiktionskoder. Desuden kreativt
skriftligt arbejde med at skrive egne reportager.

Bekendtgørelsen for Dansk A på HF; Kursisten skal kunne:

● Demonstrere viden om fagets identitet og metoder
● Analysere og vurdere primært ikke-fiktive tekster i alle medier
● Demonstrere kendskab til og forholde sig til det moderne
mediebillede, herunder kunne analysere og vurdere teksters
kommunikative betydning samt mediets rolle i kommunikationen
● navigere og udvælge og forholde sig kritisk og analytisk til information i
alle medier samt deltage i og bidrage til digitale fællesskaber
● Udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst såvel mundtligt
som skriftligt
● Demonstrere indblik i sprogets funktion og variation, herunder dets
samspil med kultur og samfund
● demonstrere kendskab til og forholde sig reflekteret til mediebilledet i
dag

Væsentligste
arbejdsformer

Klasseundervisning/gruppearbejde/pararbejde/skriftligt
arbejde/eksperimentelt arbejde/CL-øvelser



Titel 9 Romantikken

Indhold
Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof
og supplerende stof

Kernestof

● Schack von Staffeldt: “Indvielsen” (1804)
● Adam Oehlenschlager: “Morgenvandring” (1805)
● N.F.S. Grundtvig: “Langt højere bjerge så vide på jord”
(Danmarks trøst) (1820)
● H.C. Andersen: “Hyrdinden og Skorstensfejeren” (1845)
● Adam Oehlenschläger: “Der er et yndigt land” (1819)
● Emil Aarestrup: “Paa Sneen” (1838) og uddrag af “Angst” (1938)
● Steen St. Blicher: “Præludium - Sig nærmer tiden” (1838)

Billeder
● P.C. Skovgaard: “Bøgeskov i maj” (1857)
● Johan Lundbye: “En dansk kyst” (1842)
● C.W. Eckersberg: “Udsigt til sommerspiret” (1809)
● C.W. Eckersberg: “Korvetten Najaden venter i sundet venter
Fregatten Bellona” (1834)
● Martinus Rørbye: Udsigt fra kunstnerens vindue (1825)

Supplerende stof
Sørensen, M. & Rangvid, M., (2014): “Brug litteraturhistorien”.
Systime. S. 61-67; 70-72; 81-82
Kjær-Hansen, Barbara m.fl. (2014): “Litteraturhistorien - på langs og på
tværs”. Systime. S. 248-268.

Thomsen, Liv (DR): Store tanker, trange tider (2004), afsnit 1 og 3
Blaksteen, Vibeke og Møller, Kirsten (2005): “Eventyr i dansk”:
Nedskrivning og kunsteventyr
Thomsen, Liv (DR): 1800-tallet på vrangen 3:8 1830 - 1840 - Grimme ællinger
og forbudte drifter (2007)

Omfang
Anvendt uddannelsestid

20 lektioner af  50 min

Skønsmæssigt sidetal: 80



Særlige
fokuspunkter

Kompetencer, læreplanens mål, progression

Romantikken som litterær periode fra 1800-1870, herunder arbejdet
med de fire understrømninger: Universalromantikken,
nationalromantikken, biedermeier og romantisme.

I forløbet er der fokus på lyrik som genre i arbejdet med kernestoffet
og desuden perspektiveres der løbende til nutidens spor af  romantik
(f.eks. i form af  biedermeier-idealer på sociale medier)
● udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst
mundtligt, skriftligt såvel som multimodalt
● beherske skriftsprogets normer for korrekthed og anvende
grammatiske og stilistiske grundbegreber
● demonstrere indblik i sprogets funktion og variation,
herunder dets samspil med kultur og samfund
● anvende centrale skriftlige fremstillingsformer (herunder
redegøre, diskutere, analysere, fortolke og vurdere) med
formidlingsbevidsthed.
● analysere, fortolke og perspektivere fiktive og ikke-fiktive
tekster
● demonstrere viden om og kunne perspektivere til træk af  den
danske litteraturs historie, herunder samspillet mellem tekst,
kultur og samfund

Væsentligste
arbejdsformer

Klasseundervisning/virtuelle
arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af
fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde

Titel 10 Kortfilm (værklæsning)



Indhold Kernestof:

Lærerproduceret materiale omkring filmiske virkemidler og
dramaturgi med særligt afsæt i filmcentralen:
https://filmcentralen.dk/grundskolen/filmsprog/filmiske-virkemidl

er

Kortfilmfestival:

● Den sidste rejse (2013, elevproduceret film)
● Janus Metz: Det korte liv (2014)
● Anders Walther: Helium (2014)
● Jens Dahl: 2 piger 1 kage (2013)

Jakobsen, T. & Jørgensen, J. (2013): Dansk i grundforløbet.
Tekster og faglige begreber, Frydenlund, s. 115-120 ( Raskins
7 parametre )

Omfang 12 lektioner

Særlige
fokuspunkter

Der arbejdes med:
● medieanalyse- og fortolkning, herunder basale

filmiske virkemidler
● produktivt arbejde med medieudtryk i sociale

sammenhænge (herunder kendskab til remediering)

Læringsmål:
● analysere kortfilms anvendelse af basale filmiske virkemidler

(billedbeskæringer, klippeformer, perspektiver, lyd, lys,
filmisk tid og billedkomposition)

● analysere kortfilms anvendelse af basale dramaturgiske
virkemidler og -modeller (suspense, surprise, setup/payoff,

tidsfrist og vendepunkt samt beretter- og aktantmodellen)
● kende til Raskins syv parametre og anvende dem i analysen

af kortfilm



Væsentligste
arbejdsformer

● Klasseundervisning
● Mindre projektarbejde: Praktiske øvelser med
mobilkamera
● Gruppearbejde
● Læreroplæg


