
 

 

Program FIP MEDIEFAG 2023 
Onsdag den 15. marts 2023 kl. 10-16 på Mulernes Legatskole, Gillestedvej 11, 5240 Odense NØ 

 
Formål 
At understøtte undervisningen og den faglige praksis i mediefag, bl.a. ved at give ideer og inspiration til, hvordan man kan 
tilrettelægge forløb i faget med de nye stofområder og afvikle eksamen efter den ny læreplan. 

 
 

Kl. 10.00-10.10 Velkomst & sidste nyt vedrørende mediefag v/ fagkonsulent Mimi Olsen 
 

Kl. 10.10-11.10 Grundforløb i mediefag – oplæg, øvelser og erfaringsudveksling v/ Lasse Schurmann, Viborg Gymnasium 
På mange skoler er det i grundforløbet, at eleverne første gang møder mediefag. Hvordan har mediefagslærerne på Viborg 
Gymnasium arbejdet med at optimere grundforløbet, så faget fremstår spændende og vedkommende for de nye elever? Hvordan 
lærer de eleverne både praktiske og teoretisk-analytiske færdigheder, der kan bygges videre på, når studieretningen går i gang? Og 
hvordan er mediefag i grundforløbet tilrettelagt didaktisk? Det vil Lasse Schurmann fortælle om og derudover lægge op til øvelser og 
erfaringsudveksling. 
Læs gerne mediefagslærerne på Viborgs Gymnasiums artikel om grundforløbet her: http://cutmagazine.dk/grundforloebet-paa- 
viborg-gymnasium-hf/ 

 

Kl. 11.10-11.20 Pause 

 
Kl. 11.20-12.30 Selvvalgt kontekst i mediefag – oplæg, gruppedrøftelser og ideudveksling v/ Michael Højer, 
Favrskov Gymnasium 
Elevernes perspektivering til valgt og selvvalgt kontekst er både et fagligt mål og et eksamenskrav i mediefag. Men 
hvordan kan man helt konkret gribe det an til hverdag og ved det grønne bord? Michael Højer ser nærmere på selvvalgt 
kontekst i mediefag og lægger op til gruppedrøftelser, hvor deltagerne får mulighed for at se på egne og andres forløb 
og udveksle ideer til arbejdet med kontekst. 
OBS! Læs hjemmefra Michael Højers artikel ”Selvvalgt kontekst i mediefag – til hverdag og til eksamen” og medbring et 
eller flere teoretisk-analytiske undervisningsforløb, som kan indgå i gruppedrøftelser om selvvalgte kontekster! I finder 
artiklen  her:   https://emu.dk/stx/mediefag/proever-og-eksamen/selvvalgt-kontekst-i-mediefag-til-hverdag-og-til- 
eksamen?b=t6-t1094-t2626 

 

Kl. 12.30-13.15 Frokost 
 

Kl. 13.15-14.15 Praktiske øvelser i mediefag - v/ Mikkel Randløv, Nørre Gymnasium 
Få gode ideer med hjem til spændende, anderledes og motiverende praktiske øvelser til mediefag på både C og B - 
niveau – og giv også selv dine egne bedste ideer videre. 

 

Kl. 14.15-14.30 Pause 
 

Kl. 14.30-15.40 Medieproduktioner i flere dele: Inspiration og bedømmelse - v/ Anne Juul Møller, Odder 
Gymnasium og Siff Rytter, Dronninglund Gymnasium 
Kom og bliv præsenteret for det materiale til fagets lærere, som Anne Juul Møller, Siff Rytter og Iben Engberg har produceret i UVM- 
regi. Det består af en hel række eksamensproduktioner i flere dele, der både dækker C- og B-niveau og fakta og fiktion, inkl. 
overordnede bedømmelser af produktionerne. Materialet skal både inspirere og give værktøjer til at bedømme og arbejde produktivt 
med medieproduktioner i flere dele. Efter en kort præsentation vil fokus være på at drøfte bedømmelse af medieproduktioner i flere 
dele. 

 

Kl. 15.40-15.45 Pause 
 

Kl. 15.45-16.00 Spørgsmål, evaluering og tak for i dag v/ Mimi 
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