
 

UNDERVISNINGSPLAN FOR  VALGFAGET  

FILMKUNDSKAB 2018 

 

Undervisningen følger de nye forenklede fælles mål for undervisningen i faget film-

kundskab.  

 

 

Formål  

 

At eleverne styrker deres indlevelse og udtryksfærdighed i film- og tv-mediet som led 

i deres personlige udvikling.  

 

Før eleverne kan udtrykke sig gennem levende billeder skal de opnå indsigt i filmme-

diernes virkemidler og produktionsforhold samt færdighed i at analysere og vurdere 

film.  

 

Eleverne skal møde danske og udenlandske filmværker som led i udviklingen af de-

res kulturelle identitet og forståelse af andre kulturer, deriblandt kvindesyn.  

  

 

Filmkundskab  

 

 

Kompetencemål 
Kompetenceområde Efter 7./8./9. klassetrin 

Filmanalyse  

 

Eleven kan vurdere filmproduktioner i et kulturelt perspektiv 

Filmproduktion Eleven kan udtrykke sig i levende billeder i varierede filmgenrer 

 

 

Undervisningen skal lede frem til, at eleverne danner grupper og laver en film, som 

kombinerer forskellige genrer.  

 

  



8. klasse 

Periode Materiale Vidensmål Færdighedsmål 

34 Filmkundskab 

Stum-

film/tonefilm: 

Charles Chaplin: 

Moderne Ti-

der/Diktatoren 

(filmklip) 

Gøg og Gokke:  

Liberty (kortfilm) 

Buster Keaton 

(potpourri) 

Eleven skal have kendskab til teknik-

kens udvikling og begrænsninger 

Eleven kan redegøre for, hvordan tek-

nikken i stumfilm og tonefilm er 

35 Filmkundskab: 

Spaghettiwestern  

Bud Spencer & 

Terrence Hill: 

My name is Trini-

ty (filmklip) 

My name is no-

body (filmklip) 

Klassisk duelsce-

ne fra “Same Old 

Story” (filmklip 

fra egen produc-

tion) 

Clint Eastwood: 

The good, the bad 

and the ugly (final 

scene) 

Eleven skal have kendskab til typiske 

træk ved genren ”Spaghettiwestern” 

Eleven kan redegøre for typiske genre-

træk ved ”Spaghettiwestern” 

36 Filmkundskab:  

Bruce Lee  

(potpourri) 

Jean Claude van 

Damme:  

Bloodsport 

(filmklip) 

Universal Soldier 

(trailer) 

The Volvo split 

Eleven skal have kendskab til typiske 

træk ved genren action 

Eleven kan redegøre for typiske genre-

træk ved action 



(reklame) 

Clint Eastwood:  

Dirty Harry – do 

you feel lucky, 

punk? (filmklip) 

Sylvester Stal-

lone:  

Rambo (potpour-

ri) 

Rocky IV (trailer) 

Arnold 

Schwarzenegger: 

Terminator 2 

(trailer) 

Bruce Willis: 

Die Hard (pot-

pourri) 

RED (trailer) 

37 James Bond 

PowerPoint: 

James Bond 

gennem tiderne 

Klassisk Bond 

intro 

Goldfinger 

(musikvideo) 

“You Know My 

Name” – A Bond 

Tribute 

Eleven skal have kendskab til de 

særlige kendertegn, der er ved en 

Agent 007 – James Bond film 

Eleven kan vise, hvad en klassisk Bond 

intro består af 

38 Filmkundskab: 

Musik 

Duran Duran 

A view to a kill 

(James Bond) 

Survivor 

The eye of the 

tiger (Rocky III) 

Guns n´ Roses 

You could be 

Eleven skal have kendskab til, hvor-

dan musik understøtter film på for-

skellige måder 

Eleven kan skelne mellem den mest 

brømte Jamen Bond film udfra erfaringer 

fra forrige emne, hvordan nogle musik-

numre udødeliggjorde en film, en kustner 

eller udgjorde en bestemt forestilling om 

en bestemt gruppe mennesker 



mine (Terminator 

2) 

Huey Lewis and 

the news 

The power of love 

(Back to the fu-

ture) 

George 

Thoregood 

Bad to the bone 

(Frels mig! – egen 

production) 

Queen 

Who wants to live 

forever (High-

lander) 

Berlin 

Take my breath 

away (Top gun)  

39 Filmkundskab 

Casablanca – 

berømt afskeds-

scene (filmklip) 

Gone with the 

wind (trailer) 

Peters Baby – 

romantisk serena-

de sunget af Dario 

Camberotto 

(filmklip) 

Titanic (trailer) 

Suzanne og Leon-

ard (trailer) 

The mask of Zor-

ro – romantisk 

fægtning mellem 

Antonio Banderas 

og Caterine Zeta 

Jones (filmklip) 

Den eneste ene 

(trailer) 

 

Eleven skal have kendskab til den 

romantiske genre i film 

Eleven kan redegøre for, hvad der forstås 

ved romantik på film 



40 Filmkundskab: 

Dansk romantik 

Huset på 

Chrastianshavn – 

geniets kår (serie-

afsnit) 

Soldaterkammera-

ter (filmklip) 

Piger i trøjen 

(intro + Anita) 

Olsenbanden – 

Egen skideballe + 

Yvonne skidebal-

le (filmklip) 

Far til fire – til 

julebal i nisseland 

(filmklip) 

Eleven skal have kendskab til Den 

Danske Filmskat 

Eleven kan redegøre for, hvad der forstås 

ved dansk guldalder i filmverden 

43 Filmkundskab: 

Komedie/comedy  

Keld & Dirch – 

tæmmerflåden 

(filmklip) 

Jim Carrey:The 

Mask (filmklip) 

Dum og dummere 

(trailer) 

Spitting image – 

Land of confusion 

(genesis 

musikvideo) 

Charlie Sheen: 

Hot shots (parodi 

på Top Gun) 

Eleven skal have kendskab til, hvor-

for komedie er en svær kategori at 

arbejde med 

Eleven kan skelne mellem, hvornår tale 

og handling er sjov eller bare vulgær, 

samt hvilken målgruppe man vil forsøge 

at ramme 

44 Filmkundskab: 

Sci-fi 

Knight Rider 

(potpourri) 

Airwolf (intro) 

Close encounters 

of the third kind 

(trailer) 

E.T. (trailer) 

Eleven skal have kendskab til for-

skellige genretræk ved sci-fi genren 

Eleven kan redegøre for, hvad der en-

gang var næsten uopnåeligt for teknik 

dengang, er almindeligt anvendt i hver-

dagen i dag, samt hvilken forestilling vi 

om liv i rummet 



Cocoon (trailer) 

V (trailer) 

Startrek (trailer) 

Independence 

Day (trailer) 

Stargate (trailer) 

Starwars – det 

ultimative filmfup 

(egen production) 

Aliens (trailer) 

45 Filmkundskab: 

Skuespiltalent  

Marlon Brando: 

An offer you can´t 

refuse (filmklip) 

Al Pacino: Assas-

sination at the 

theater 

Quentin Tarantino 

(potpourri)  

Eleven skal have kendskab til, hvor-

for nogle kunstnere kan opnå højeste 

status og anerkendelse, mens andre 

ikke opnår samme højder 

Eleven kan redegøre for, hvad der kræ-

ves for at opnå den højeste anerkendelse 

som skuespiller 

46 Filmkundskab: 

Eventyrfilm  

The wizard of Oz 

(trailer) 

The mask of Zor-

ro (trailer) 

Back to the future 

(trailer) 

Indiana Jones and 

the raiders of the 

lost ark (trailer + 

famous escape 

scene) 

Jurassic Park 

(Trailer) 

Nania – the lion, 

the witch and the 

wardrobe (trailer) 

Lord of the rings 

(trailer) 

Superman II 

Eleven skal have kendskab til, hvad 

der kendetegner eventyrgenren 

Eleven kan redegøre for, hvad der kræ-

ves af en rigtig eventyrfilm 



(trailer) 

King Kong (trail-

er) 

47 Filmkunskab: Gys  

Psycho – famous 

showerscene 

(filmklip) 

The Birds - at-

tacked by craws 

(filmklip) 

Jaws (trailer) 

Night of the living 

death (trailer) 

The shinning - 

Here´s Johnny 

(filmklip) 

A nightmare on 

Elmstreet 3 – 

dreamworriors 

(trailer) 

Friday 13
th

 – 

Jason lives (trail-

er) 

Halloween (trail-

er) 

Arachnophobia 

(trailer) 

Stephen King: IT 

(trailer) 

Et juleeventyr 

(egen produktion) 

Eleven skal have kendskab til for-

skellige virkemidler indenfor gyser-

genren 

Eleven kan skelne mellem thriller og 

splatterfilm, skelne mellem surprice og 

suspence, samt hvilke forbier, der er 

klassiske og gode at arbejde med på film 

1-? PROJEKT X: 

Idefase 

Manuskript 

Optagelser 

Klipning 

Eleven skal have kendskab til, hvor-

dan man sammensætter et manuskript  

Eleven kan anvende berettermodellen til 

at forme en god historie om til et manu-

skript, samt omsætte manuskriptet til 

film – der afsluttes med en biografpremi-

ere 

 


