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Titel 1

Filmiske virkemidler – fælles sprog

Indhold

KERNESTOF:
Schou, Hans Oluf et al. – Levende billeder – Systime – E-bog:
Blik for levende billeder: https://lb.systime.dk/index.php?id=134
Billedet - http://lb.systime.dk/?id=p125
Mise-en-scène - http://lb.systime.dk/?id=p129
Kameraet - http://lb.systime.dk/?id=p130
Klipning - http://lb.systime.dk/?id=p131
Billedeffekter - http://lb.systime.dk/?id=p132
Lydspor - http://lb.systime.dk/?id=p133
Dramaturgi og fortællerforhold - http://lb.systime.dk/?id=p136
Historiens grundelementer - http://lb.systime.dk/?id=p140
Fortællingens karakter - http://lb.systime.dk/?id=p141
Spænding og sammenhæng - http://lb.systime.dk/?id=p142
Historiens opbygning - http://lb.systime.dk/?id=p143
Fortælleforhold - http://lb.systime.dk/?id=p144
Genrebegrebet - http://lb.systime.dk/?id=p137
Genreforventninger - http://lb.systime.dk/?id=p146
Shot-to-shot-analyse - http://lb.systime.dk/?id=p152
Genreanalyse - http://lb.systime.dk/?id=p153
Auteuranalyse - http://lb.systime.dk/?id=p154
SUPPLERENDE STOF:
’The Hatefull Eight’ (citat)
‘Resevoir Dogs’ (citat)
‘Bowling for Columbine (citat)
‘OldSchool’ (citat)
‘The Great Dictator’ (citat)
‘Breaking Bad’ (citat)
‘Kill Bill’ (citat)
‘The Shawshank Redemption’ (citat)

Omfang
Særlige fokuspunkter

Væsentligste
arbejdsformer

‘Sin City’ (hele filmen)
Ca. 20 lektioner
-

filmsprogets terminologi
forskellige dramaturgiske modeller og fortælleforhold
- forskellige analysemetoder
- centrale genrer og programtyper
- kommunikationsforhold og formidling
Klasseundervisning, gruppearbejde
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Titel 2

Gyserfilm

Indhold

KERNESTOF:
Lærerproduceret materiale om bl.a. gysets oprindelse.
Schubart, Rikke: ’I lyst og død’ (uddrag – om Schubarts 5 kategorier inden for
gyserfilm m.m.)
Ebdrup, Niels: ’Vores DNA elsker gyserfilm’ fra Videnskab.dk 08.08.2012.
SUPPLERENDE STOF:
https://www.dr.dk/tv/se/mareridt-pa-film/-/mareridt-pa-film
’Sleepy Hollow’ (citat)
’Leatherface’ (citat)
‘Saw 1’ (citat)
‘Se7en’ (citat)
’The Nun’ (hele filmen – fælles ekskursion til Biocenter Kolding)
’The Excorcist’ (hele filmen)
’The Cave’ (hele filmen)
’The Shining’ (hele filmen)

Omfang

Ca. 35 lektioner.

Særlige fokuspunkter

Gysenes tre guldaldre
Gotikken
indre fjende, ydre fjende
gyserfilmen som genre
genremarkører, undergenrer, det dæmoniske gys, det videnskabelige gys,
det videnskabelige eksperiment, invasion fra rummet, det psykologiske gys,
det fysiske gys, splatterfilm, teenagegyset, den spirende seksualitet
- suspense, surprise
- set up, pay off.
- Brugen af low-key især i gyset
Klasseundervisning, gruppearbejde, refleksionsøvelser, ekskursion

Væsentligste
arbejdsformer

-
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Titel 3

Projekt 1: Foley-lyd

Indhold

KERNESTOF:
Schou, Hans Oluf et al. – Levende billeder – Systime – E-bog:
Produktion – http://lb.systime.dk/?id=p122
Præproduktion – http://lb.systime.dk/?id=p199
Manuskriptskrivning – brænd igennem - http://lb.systime.dk/?id=p208
Sig det med billeder – http://lb.systime.dk/?id=p209
Produktionsplanlægning – http://lb.systime.dk/?id=p210
Produktion – optageudstyr og optageprincipper – http://lb.systime.dk/?id=p200
Brug af kameraet – http://lb.systime.dk/?id=p211
Understøttelse og bevægelse af kameraet – http://lb.systime.dk/?id=p212
Lyd – http://lb.systime.dk/?id=p216
Postproduktion – redigeringsudstyr og redigeringsprincipper –
http://lb.systime.dk/?id=p201
SUPPLERENDE STOF:
https://mediefagsydkysten.wordpress.com/tag/foley/
https://www.youtube.com/watch?v=UNvKhe2npMM&feature=youtu.be

Omfang
Særlige fokuspunkter

Væsentligste
arbejdsformer

Ca. 20 lektioner
-

At kunne udtrykke sig selvstændigt og nuanceret i levende billeder.
At betjene optage- og redigeringsudstyr
At kunne planlægge og gennemføre medieproduktion i grupper
At kunne udarbejde synopsis og storyboard og anvende dramaturgiske
grundprincipper
- At kunne anvende film- og tv-sprogets terminologi i forbindelse med en
medieproduktions faser
- At kunne tilpasse udtryksform til indhold og målgruppe
- At kunne forholde sig analytisk til produktionsprocessen og egen produktion.
Klasseundervisning, gruppearbejde
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Titel 4

Kultfilm

Indhold

KERNESTOF:
Jerslev, Anne: ’Kultfilm og filmkultur’ (uddrag s. 10-20)
Schou, Hans Oluf et al. – Levende billeder – Systime – E-bog:
Genreanalyse - https://lb.systime.dk/index.php?id=156
Auteuranalyse - https://lb.systime.dk/index.php?id=154
Shot-to-shot-analyse - https://lb.systime.dk/index.php?id=152
Receptionsanalyse - https://lb.systime.dk/index.php?id=158
http://denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Film/Filmgenrer_og_perioder/kultfilm
http://popcornhorror.com/exploitation-film/
https://www.grindhousedatabase.com/index.php/INTRODUCTION

SUPPLERENDE STOF:
http://www.scope.dk/genre/78-kultfilm
https://lb.systime.dk/index.php?id=158
https://tidsskrift.dk/mediekultur/article/download/1236/1139
‘Rocky Horror Picture Show’ (citat)
‘Night of the Living Dead’ (citat)
‘Pink Flamingos’ (citat)
‘Eraserhead’ (citat)
‘Eyes without a Face’ (citat)
‘Ilsa the Shewolf of SS’ (citat)
‘A ClockWork Orange’ (hele filmen)
Omfang

Ca. 20 lektioner

Særlige fokuspunkter

- Kultfilm som genre vs. flydende størrelse
- Genretræk inden for kultfilm (form, indhold…)
- Exploitation-film
- Grindhouse
- Filmhistorie: filmperler, kommercielle film, film med kultagtig status
- Forholdet mellem film og publikum
- Receptionsanalyse
- Genreanalyse
- Auteuranalyse
- Shot-to-shot-analyse
- ’Kanyle-teori’
Klasseundervisning, skriftligt arbejde, eksperimentelt arbejde

Væsentligste
arbejdsformer
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Titel 5

Propagandafilm under 2. verdenskrig

Indhold

KERNESTOF:
http://denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Litteratur/Stilistik,_retorik_og_metri
k/propaganda
https://folkedrab.dk/artikler/propagandaens-fjendebilleder
Nazi-propaganda (’Junges Europa’):
https://www.youtube.com/watch?v=sqXf5JX_onI
‘Propaganda’ fra England (‘London can take it’):
https://www.youtube.com/watch?v=yoS-CQKvAZA
Schou, Hans Oluf et al. – Levende billeder – Systime – E-bog:
Auteuranalyse - https://lb.systime.dk/index.php?id=154
’Triumph des Willens’ (citat) Rally Parade - Triumph of the Will Excerpt #9
‘Olympia’ (1 del af filmen) Olympia Part 1 Fest der Völker 1938 with English
Subs
SUPPLLERENDE STOF:
Udvalgte propaganda-billeder fra Google (findes i OneNote)
https://altomhistorie.dk/krig/2-verdenskrig/hitler/leni-riefenstahl
Dokumentarfilm: The Wonderful, Horrible Life of Leni Riefenstahl
Charles Chaplin: ‘The Great Dictator’, 1940 (hele filmen)

Omfang

Ca. 20 lektioner

Særlige fokuspunkter

- Begrebet ’propaganda’ og dets effekt
- Propagandafilmens historie og effekt
- Propaganda-billeders historie og effekt
- Leni Riefenstahls film
- Leni Riefenstahl som auteur
- Charles Chaplins ’The Great Dictator’ som modsvar til nazismens styre
- Samfundskritik på film
- Shot-to-shot-analyse
Klasseundervisning, gruppearbejde

Væsentligste arbejdsformer
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Titel 6

Dokumentar

Indhold

KERNESTOF:
Mikkelsen, Jan Foght; Andersen, Kirsten: ’Dokumentaren i undervisningen’ s. 5363 (dokumentarformer)
https://filmcentralen.dk/files/teaching_material/attachments/fat_om_dokumenta
rfilm.pdf
https://faktalink.dk/public-service
https://kum.dk/kulturpolitik/medier/mere-om-medier/public-service/
https://www.dr.dk/om-dr/fakta-om-dr/drs-tv-og-radiokanaler
Lærerproduceret materiale om fakta- og fiktionskoder
Lærerproduceret materiale om tv-dokumentar vs. dokumentarfilm
https://www.kristeligt-dagblad.dk/kultur/dokumentarfilm-forf%C3%B8rerpublikum-med-n%C3%A6rv%C3%A6r-og-autenticitet
http://zoomboom.dk/boelgemodellen/
SUPPLLERENDE STOF:
https://politiken.dk/kultur/filmogtv/art7047499/Nu-kan-du-se-alle-dagensprogrammer-p%C3%A5-nettet-allerede-fra-om-morgenen
’Gina Jaqueline - en sugardaters fortælling':
https://www.dr.dk/tv/se/gina-jaqueline/gina-jaqueline-2/gina-jaqueline-ensugardaters-fortaelling-4-4
'Hunkøn':
https://www.dr.dk/tv/se/hunkoen/hunkoen-2/hunkoen-1-6
'Barndom på bistand':
https://www.dr.dk/tv/se/barndom-pa-bistand/barndom-pa-bistand-3/barndom-pabistand-iii-2-2

Omfang
Særlige fokuspunkter

Væsentligste arbejdsformer

Ekskursion til København ifb. CPH:DOX for at se filmen ’Q’s barbershop’
Ca. 20 lektioner
Forskellen mellem fakta og fiktion
Fakta- og fiktionskoder
Dokumentaren som genre
Dokumentarens typiske undergenrer; dybdeborende, observerende, deltagende, poetisk og dramatiserede.
- Autenticitet som appelkraft
- Public Service-begrebet
- Public Service-loven
- Forskellen mellem Danmarks Radios forskellige kanaler og deres målgruppe
- Flow-tv vs. streaming-tv
- Tv-dokumentar vs. dokumentarfilm
- Forskellige distributionskanaler (HBO, Netflix, Amazon…)
Klasseundervisning, gruppearbejde, ekskursion
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-

Titel 7

Eksamensprojekt: eget valg

Indhold

KERNESTOF:
Schou, Hans Oluf et al. – Levende billeder – Systime – E-bog:
Produktion – http://lb.systime.dk/?id=p122
Præproduktion – http://lb.systime.dk/?id=p199
Manuskriptskrivning – brænd igennem - http://lb.systime.dk/?id=p208
Sig det med billeder – http://lb.systime.dk/?id=p209
Produktionsplanlægning – http://lb.systime.dk/?id=p210
Produktion – optageudstyr og optageprincipper –
http://lb.systime.dk/?id=p200
Brug af kameraet – http://lb.systime.dk/?id=p211
Understøttelse og bevægelse af kameraet – http://lb.systime.dk/?id=p212
Lyd – http://lb.systime.dk/?id=p216
Postproduktion – redigeringsudstyr og redigeringsprincipper –
http://lb.systime.dk/?id=p201

Omfang

Ca. 25 lektioner

Særlige fokuspunkter

Væsentligste arbejdsformer

-

At kunne udtrykke sig selvstændigt og nuanceret i levende billeder.
At betjene optage- og redigeringsudstyr
At kunne planlægge og gennemføre medieproduktion i grupper
At kunne udarbejde synopsis og storyboard og anvende dramaturgiske grundprincipper
- At kunne anvende film- og tv-sprogets terminologi i forbindelse
med en medieproduktions faser
- At kunne tilpasse udtryksform til indhold og målgruppe
- At kunne forholde sig analytisk til produktionsprocessen og egen
produktion.
Gruppearbejde, individuelt arbejde
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