
Progressionsplan for det skriftlige arbejde i mediefag 
  

1.g efterår (Mediefag C) 

 

Opgavetype   
 

Evalueringsform 
 

Kompetencer Opgaveeksempler 

I introforløbet arbejdes 

med små 
analyseopgaver + 

begyndende shot-to-

shot-analyser af 
kortfilm eller korte 

citater for at gøre 

eleverne fortrolige med 

fagets terminologi og 

arbejdsmetoder. 

Aflevering i Moodle. 

Opgaverne løses i 
undervisningstiden 

under lærerens 

instruktion og 
vejledning og evalueres 

i fællesskab. Eleverne 

deltager gradvist mere 

aktivt  i analyse-

arbejdet. 

Fortrolighed med 

fagets terminologi. 

Se kortfilmen "Ska' vi være kærester”. 

Se nærmere på de første 4 min. af 
filmen og besvar følgende om brugen 

af de filmiske virkemidler: 

Billedbeskæring/perspektiv: 
Hvordan er billedbeskæringer og 

perspektiver? 

Kameraføring: Hvilke 

kamerabevægelser er der brugt - med 

hvilken effekt? 

Subjektivt kamera: Hvornår er der 

brugt subjektivt kamera, og hvilken 

effekt har det? 

Klipning og klipperytme: Beskriv, 

hvordan klipning og klipperytme er, 

og hvilken effekt det har på vores 

oplevelse. 

Virtuelt arbejde med 

shot-to-shot-analyser 

af kortfilm eller korte 

citater. 

Aflevering i Moodle. 

Fælles evaluering i 

klassen. 

Anvendelse af 

filmsprogets 

terminologi i 

forbindelse med 

analyse af film og 

tv-produktioner. 

Se kortfilmen Eksamen af Eddie 

Thomas Petersen. Besvar 

nedenstående om de filmiske 

virkemidler: 

Lyssætning og farver: Beskriv brugen 

af lys og farver i filmen samt effekten 
af dette. 

Billedbeskæring/perspektiv: Giv nogle 

eksempler på væsentlige 

billedbeskæringer/perspektiver i 

filmen. Hvilken effekt har de? 

Kameraføring: Giv nogle eksempler på 
væsentlige kamerabevægelser og 

deres effekt.  

Klipning og klipperytme: Beskriv 
klipningen og klipperytmen samt 

hvilken effekt, klipningen har for 

vores oplevelse af filmen. 

Lydsiden:  
Synkron lyd: Giv nogle eksempler på 

synkron lyd i filmen. 

Asynkron lyd: Giv nogle eksempler på 
asynkron lyd i filmen. 

Subjektiv lyd: Optræder det i filmen? 

Lydeffekter: Hvornår er der indlagt 
markante lydeffekter i filmen, og 

hvilken virkning har det i de enkelte 

tilfælde? 

Musikken: Hvilken rolle spiller 
musikken for filmens stemninger og 

for selve handlingsforløbet? 

Udarbejdelse af 

synopsis og storyboard 
i forbindelse med 

pilotprojektet 

Aflevering i Moodle. 

Læreren evaluerer og 
vejleder. 

Begyndende 

anvendelse af 

filmsprogets 

terminologi i 
forbindelse med 

en medieproduk-

tions faser 

Udarbejdelse af 

synopsis  og 

storyboard 

Pilotprojekt med alle tre faser 

(præproduktion, produktion, 
postproduktion) på baggrund af 

novellen ”Lizzies elsker”. 

 

Samlet elevtid er 0 timer. Det skriftlige arbejde startes altid i timerne og som regel afsluttes det også her. I 

arbejdet med synopsis og storybord laver eleverne ofte arbejdet færdigt uden for undervisningstiden. 

 
 



1.g forår (Mediefag C) 
 

Opgavetype   
 

Evalueringsform 
 

Kompetencer Opgaveeksempler 

Analyseopgaver af hele 

værker med indlagte 

shot-to-shot-analyser af 

kortere citater. (Bruges 
også som virtuel 

undervisning) 

Aflevering i Moodle. 

Fælles evaluering i 

klassen. 

Anvendelse af 

filmsprogets terminologi 

i forbindelse med 

analyse af film og tv-

produktioner 

Redegørelse for 
grundlæggende 

dramaturgiske 

principper og 
fortælleforhold samt 

perspektivering af film 

og tv-produktioner. 

Plot/Opbygning/dramaturgi 
Hvordan er spændings-

opbygningen?  

Hvad er filmens præmis? 
Hvordan er filmens setting? 
Hvordan er plottets 
orkestrering? 
Hovedperson, hovedkarakter, 

modstander, hjælper, følge- og 

kontrastkarakterer, forskellige 

karakterfunktioner 

Shot-to-shot-analyse af en 
nøglescene:  
Hvordan bruges 
billedbeskæringen? 

Hvordan bruges 

kameraperspektiverne? 

Hvordan bruges 

kamerabevægelserne? 

Hvordan bruges lyset og 
farverne? 

Hvordan bruges lyden? 

Hvordan er klipningen og 
klipperytmen? 

Fortolkning 
Modsætninger? 

Tematik? 
Perspektivering 
Kan I perspektivere til andre 

film? 

Udarbejdelse af 
synopsis og storyboard i 

forbindelse med 

eksamensprojektet 

Aflevering i Moodle. 
Læreren evaluerer og 

vejleder. 

Anvendelse af 
filmsprogets terminologi 

i forbindelse med en 

medieproduktions faser 

Udarbejdelse af synopsis  

og storyboard. 

Eksamensproduktion (fakta 
eller fiktion) 

 

Samlet elevtid er 0 timer. Det skriftlige arbejde startes altid i timerne og som regel afsluttes det også her. I 

arbejdet med synopsis og storybord laver eleverne ofte arbejdet færdigt uden for undervisningstiden. 
 

 

2.g efterår (Mediefag B) 
 

Opgavetype   
 

Evalueringsform 
 

Kompetencer Opgaveeksempler 

Analyseopgaver af 

hele værker hvor der 

gradvist anvendes 

mere komplekse 

analysemetoder. 
Indlagte shot-to-shot-

analyser af kortere 

citater. (Bruges også 

som virtuel 

undervisning) 

Aflevering i Moodle. 

Fælles evaluering i 

klassen. 

Anvendelse af  

filmsprogets terminologi 

samt forskellige 

analysemetoder i 

forbindelse med analyse 
af film og tv-

produktioner. 

Redegørelse for 
forskellige 

dramaturgiske modeller 

og fortælleforhold samt 
perspektivering til 

gennemgået stof og 

andre film og tv-

programmer. 

Præsentation 
Titel, instruktør, længde, 

udgivelsesår 

Kort præsentation af 

handlingen 
Hvilken type dokumentar?  

Personkarakteristik 
Hvilke karakterer? 

(hovedkarakter, biroller, 

modstandere og hjælpere)  

Giv en karakteristik af de 

vigtigste karakterer 
Opbygning/dramaturgi 

Hvordan er spændings-

opbygningen? 
Shot-to-shot-analyse af 

nøglescenerne:  
Hvordan bruges 

billedbeskæringen? 
Hvordan bruges 



kameraperspektiverne? 

Hvordan bruges 

kamerabevægelserne? 

Hvordan bruges lyset og 

farverne? 

Hvordan bruges lyden? 

Hvordan er klipningen og 
klipperytmen? 

Fortolkning 
Modsætninger 
Tema(er) 

Perspektivering 

Kan du perspektivere til andre 

film? 

Udarbejdelse af 

synopsis, manuskript, 

storyboard og 

produktionsrapport i 
forbindelse med 

faktaprojekt. 

Aflevering i Moodle. 

Læreren evaluerer og 

vejleder. Manuskript 

og produktionsrapport 
rettes. Feedback med 

fokus på struktur i 

forhold til genren og 

fagligt indhold. (Fokus 

på dramaturgi og 

anvendelse af den rette 
terminologi) 

Anvendelse af 

filmsprogets terminologi 

i forbindelse med en 
medieproduktions faser. 

Udarbejdelse af synop-

sis, manuskript  og 
storyboard. Anvendelse 

af viden om dramaturgi i 

udformningen af fakta- 
og fiktionsproduktioner. 

Redegørelse for forhol-

det mellem produk-
tionens form og indhold, 

formidlingssituation og 

målgruppe samt at 

forholde sig analytisk til 
produktionsprocessen 

og egen produktion. 

Faktaprojekt 

 
Der er i efteråret 2.g 10 timers elevtid til rådighed. Disse timer bruges til evaluering af manuskript og 

produktionsrapport. 

 
2.g forår (Mediefag B) 
 

Opgavetype   
 

Evalueringsform 
 

Kompetencer Opgaveeksempler 

Analyseopgaver af 
hele værker hvor der 

gradvist anvendes 

mere komplekse 
analysemetoder. 

Indlagte shot-to-shot-

analyser af kortere 
citater. (Bruges også 

som virtuel 

undervisning) 

Aflevering i Moodle. 
Fælles evaluering i 

klassen. 

Anvendelse af  
filmsprogets terminologi 

samt forskellige analyse-
metoder i forbindelse 

med analyse af film og 

tv-produktioner. Rede-

gørelse for forskellige 
dramaturgiske modeller 

og fortælleforhold samt 

perspe-tivering til 

gennemgået stof og 

andre film og tv-

programmer. 

Præsentation 
Lav en kort præsentation af 

instruktøren. Søg informatio-

ner om instruktøren og hans 
arbejde på nettet.   

Opbygning/dramaturgi 

Dramaturgien i Memento er 
meget indviklet. Hvordan er 

filmen opbygget? Prøv at lave 

et kort referat af handlingen og 

lav også en tidslinje, hvor I 
prøver at skabe kronologi i 

scenerne. (Hvad skete først? 

Dernæst? Osv.) 
Shot-to-shot-analyse 
Lav en næranalyse af en 

relevant scene på ca. 2 min. 
Det skal være en scene, som er 

vigtig for jeres fortolkning af 

filmen.  
Fortolkning 
Lav 5 fortolkningsspørgsmål til 

filmen. I skal ikke selv svare på 

spørgsmålene, men stille dem 

til klassen i næste modul. Det 

er dog vigtigt, at I selv har et 

bud på svaret. 
Fortolkningsspørgsmål starter 

normalt med enten ”Hvordan” 



eller ”Hvorfor”.  

Udarbejdelse af 

synopsis, manuskript, 

storyboard og 
produktionsrapport i 

forbindelse med 

fiktionsprojekt. 

Aflevering i Moodle. 

Læreren evaluerer og 

vejleder. Manuskript 
og produktionsrapport 

rettes. Feedback med 

fokus på struktur i 

forhold til genren og 
fagligt indhold. (Fokus 

på dramaturgi og 

anvendelse af den rette 
terminologi) 

Anvendelse af 

filmsprogets terminologi 

i forbindelse med en 
medieproduktions faser. 

Udarbejdelse af synop-

sis, manuskript  og 

storyboard. Anvendelse 

af viden om dramaturgi i 

udformningen af fakta- 
og fiktionsproduktioner. 

Redegørelse for forhol-

det mellem produk-
tionens form og indhold, 

formidlingssituation og 

målgruppe samt at for-
holde sig analytisk til 

produktionsprocessen 

og egen produktion. 

Fiktionsprojekt 

Udarbejdelse af 
synopsis, manuskript, 

storyboard og 

produktionsrapport i 
forbindelse med 

eksamensprojekt. 

Aflevering i Moodle. 
Læreren evaluerer og 

vejleder. Manuskript 

og produktionsrapport 
rettes. Feedback med 

fokus på struktur i 

forhold til genren og 
fagligt indhold. (Fokus 

på dramaturgi og 

anvendelse af den rette 

terminologi) 

Anvendelse af film-
sprogets terminologi i 

forbindelse med en 

medieproduktions faser. 

Udarbejdelse af synop-

sis, manuskript  og 

storyboard. Anvendelse 

af viden om dramaturgi i 

udformningen af fakta- 

og fiktionsproduktioner. 
Redegørelse for forhol-

det mellem produktio-

nens form og indhold, 

formidlingssituation og 

målgruppe samt at for-

holde sig analytisk til 
produktionsprocessen 

og egen produktion. 

Eksamensprojekt 

 
Der er i foråret 2.g 20 timers elevtid til rådighed. Disse timer bruges til evaluering af manuskripter og 

produktionsrapporter. 

 

 
 

 
 
 


