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Zoom - grundbog i medier Jette Meldgaard Harboe Hent PDF Forlaget skriver: ZOOM tilbyder en komplet
undervisningspakke til medieundervisningen i gymnasiet på C- og B-niveau og består af en grundbog, dvd og

websitet www.dr.dk/zoom, som er frit tilgængeligt. 

ZOOM - grundbog i medier dækker kernestoffet på C- og B-niveau og klæder eleverne på til filmanalytiske
studier og arbejdet med at producere egne film. Bogen belyser medierne i en historisk, samfundsmæssig og

kulturel kontekst og inddrager også de nye medier med fokus på levende billeder på nettet.
Opgaveformuleringerne lægger både op til analyse og kreative produktioner, hvor eleverne arbejder på tværs

af medieplatformene bog, dvd og website. 

ZOOM - dvd indeholder 17 hele dokumentar- og fiktionsfilm og tre uddrag. Filmene repræsenterer et væld af
genrer, og der er både kortere og længere film på dvd´en. Dvd´en indeholder i alt ca. 8 timers film. 

Websitet til ZOOM er gratis tilgængeligt og består af en digital tidslinje og en produktionsmatrix: Tidslinjen
giver overblik over film- og mediehistorien fortalt i lyd, billeder og tekst. Her får eleverne præsenteret

centrale filminstruktører, filmhistoriens klassikere og tv-programmer gennem tiderne. Tidslinjen indeholder
også en lang række filmcitater i levende billeder og klip fra DRs arkiver med en bred vifte af tv-genrer

repræsenteret.

Produktionsmatrixen er et styringsværktøj fra ide til færdig film, der giver eleverne overblik over processen
med at producere egne film. Sitet indeholder også instruktionsfilm til det praktiske filmarbejde, skabeloner,
ideoplæg til egen filmproduktion m.m.  ZOOM er blevet til i samarbejde mellem Gyldendal, DR og Det

Danske Filminstitut.
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