
 

1      

Fonden Station Next, Filmbyen • Fægtesalsvej 7 • 2650 Hvidovre • Telefon 36 77 49 40  
E-mail mail@station-next.dk • Homepage www.station-next.dk  • CVR-nr. 25 86 10 27 

 

 

Film fagligt fokus på filmanalysen 

Når man producerer en film, er der mange proffe filmfolk med. De er uddannede og dygti-
ge indenfor hver deres fag. Når man skal analysere film, kan det derfor være en god idé 
at kigge de proffe over skulderen. Vi har udvalgt nogle forskellige vinkler, som kan hjælpe 
jer til at få hul på analysen. I kan for eksempel arbejde i grupper eller par, hvor grup-
pen/parret koncentrerer sig om at se efter en filmfaglighed. 
  

 

Fotograf 

Se på brugen af billedudsnit, kameravinkler og bevægelser både i indledningen – anslaget 
- og resten af filmen. Se på brugen af lys/mørke. Er der sat lys? Hvordan er lyset sat? 
Hvilke billedudsnit bruges mest – til hvad? 
 

 

Scenograf, Kostumier, Sminkør, Rekvisitør 

Se på filmens og de enkelte sceners stemning. Hvilken tidsalder er vi i? Hvordan kan vi se 
det? Hvilken farveholdning er der i filmen? Hvilken betydning har locations – uden for stu-
diet, dekorationer – i studiet, kostumer, maskering,  
hovedrekvisit og andre rekvisitter? 
 

 

Tonemester 

Hvordan og hvornår og hvorfor bruges reallyd, dialog, geräusch/foley, musik eller stilhed i 
filmen som helhed og i de enkelte scener? 
 

 

Producer 

Er der noget i filmen, som har været særligt dyrt, besværligt eller tidskrævende at opta-
ge? Har filmen mon været dyr at indspille? Bruges der eksotiske/ikke-eksotiske locations, 
studieoptagelser/dekorationer? Bruges der mange skuespillere, statister, stunts, flyveture 
eller andet? Har de andre faggrupper: fotograf, scenograf, kostumier osv. brugt megen tid 
og mange penge til deres fagområde? 
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Manuskriptforfatter/instruktør 

Hvordan tror I, idéen til historien er opstået? Hvordan bygges karaktererne op: hovedka-
rakter, modstander(e), hjælper(e)? Hvem er hovedkarakteren? Er der helte/skurke? Hvad 
har manuskriptforfatteren gjort for at gøre karaktererne og historien mere spændende. 
Tegn en kurve over spændingsforløbet, indtegn blandt andet: anslag, point of no return 
osv.    

 

 

Klip 

Hvordan er klipperytmen: hurtig/langsom? Følger klipperytmen musikken? Hvilken følelse 
giver klipningen, fx. glidende? Hvilke billeder klippes der fra/til? Er der nogen steder, hvor 
filmen går i sort? Hvis ja, hvorfor mon? 
 

 

Alle 

Hvordan hjælper dit fagområde til at understrege filmens genre: thriller,  
socialrealisme, love story osv. 
 

 

Alle 

Skriv en anmeldelse af filmen, hvor I fokuserer på jeres fagområde. Klassen kan eventuelt 
skrive en stafetanmeldelse, hvor fagområderne skiftes til at give sit bidrag og hele klassen 
skriver en samlet vurdering.  
 

 

Alle 

Fremstil plakater til filmen: Arbejd med typografien til titlen, billeder, slaglinie – ”Hun troe-
de alt var forbi, men kærligheden overvandt alt” eller ”Tør du gå ud i aften?”, credits lay-
out, genre osv.  
Se en masse plakater på www.allposters.com 

 


