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Dramaturgi og filmiske virkemidler 

Dramaturgi
En film kan fortælles lineært
Filmen har en begyndelse, en handling og en slutning (som dog godt kan pege videre fremad). Begyn-
delsen kaldes anslaget, og afslutningsscenen kaldes udtoningen.

Ofte bruges berettermodellen, den lille berettermodel, plotpointmodellen eller aktantmodellen til at 
få styr på filmens dramaturgi. 

En anden model som er velegnet til at få styr på mange korte film, er kosmos-kaos-kosmosmodellen. 
Denne model kan bruges i de mindste klasser; tilsyneladende er der kosmos – alt er ren idyl, men hur-
tigt sker der noget; der bliver kaos, så er der en (eller en gang imellem flere) der agerer, de implicerede 
parter lærer noget, og der opstår derefter et nyt kosmos. Modellen peger videre, for alle ved, at der på 
sigt kommer et nyt kaos. I filmen vises dette ikke, men her kommer seerens fantasi, fornemmelse og 
erfaring i spil.

Flashback, flashforward og cirkulær fortælling 
Når man bevæger sig fra filmens nutidsplan og tilbage i tiden, kaldes det et flashback. Når man bevæger 
sig fra filmens nutidsplan og frem i tiden, kaldes det et flashforward. Eksempelvis kan en film slutte 
i den scene som åbnede filmen.

I en film, der fortælles cirkulært, er rækkefølgen af de enkelte episoder ikke vigtig. Filmens historie 
fortælles derfor ikke fra start til slut i en kontinuerlig fremadskridende handling.

Komplekse film
I mere komplekse film som fx ’Pulp Fiction’, ’21 Grams’ og ’Before the Rain’ væves fortid, nutid og 
fremtid sammen igennem hele filmen. 

Tema, præmis og budskab 
Hvad er filmens tema, fx: sammenbragte børn, præmis, fx sammenbragte børn, der har svært ved at 
finde ud af det med hinanden eller børn, der mobber/bliver mobbet) og budskab (fx: voksne, der skal 
være opmærksomme på at hjælpe sammenbragte børn til at finde ud af det med hinanden, og børn, 
der skal være ordentlige ved hinanden). 

Fortællekneb og andet der kan opbygge stemningen
Set up - Pay Off: der plantes information, som gør de efterfølgende scener troværdige.

Blanks: huller/viden, der holdes tilbage af fortælleren), som man med intuition, erfaring og viden prøver 
at fylde ud. Som seer kan man blive overrasket; surprise – der sker noget andet end det, man forventer!

Cues: stikord, der på baggrund af viden, erfaring og evne til at tolke, betyder, at man får en fornem-
melse af, hvad der videre kan ske.

Varsel: bruges til at skabe stemning. Kan være 1: i billedsiden (fx ravne, der svæver over et hus – de 
kan ikke høres, kun ses, 2: i både billed- og lydsiden med synkron lyd (man ser en måge, den skriger) 
3: kun som asynkron lyd (fx dæk der hviner, ambulance med udrykning – uden at man ser dækket 
eller ambulancen)

Rekvisit: fx en drage, en ballon, et Anders And blad, en snorkel, en paraply. Rekvisitten optræder flere 
gange i en film og kan også have symbolsk betydning (i begyndelsen vil dragen ikke flyve, men til sidst, 
når hovedpersonens projekt lykkedes, flyver den).
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Symbol: fx et hjerte, en kiste, en drage, en tiger, en nøgle, en ballon, et brev, der bliver revet i stykker osv. 

Filmens virkemidler (udtrykket)
Billedkomposition
Frame: der er normalt 25 frames (enkeltbilleder) til et sekunds filmoptagelse (nogle lande bruger en 
anden standard, nemlig 30 frames i sekundet).

Billedbeskæring, den afstand som tilskueren oplever, at kameraet har til motivet: supertotal, total, 
halvtotal, halvnær, nær, ultranær (eller som det også kaldes: close up) 

I den enkelte frame (som fryses på skærmen) kan der arbejdes med forgrund, mellemgrund og bag-
grund. Herved får billedet dybde, og opmærksomheden bliver skærpet (fx kan man ofte ved at se på 
baggrunden finde ud af mere om landskabet eller miljøet).

Det gyldne snit: en opdeling af billedet, hvor de forskellige elementer placeres harmonisk

Vandrette linjer: giver ro, stabilitet, orden.

Lodrette linjer: virkningen er magtfuld, monumental.

Diagonale linjer: kan understrege action, bevægelse, aggressivitet.

Kamera
Kamerasynsvinkel
Fugleperspektiv (motivet ses ovenfra og bliver småt og ubetydeligt), normalperspektiv (motivet er i 
samme højde som kameraet), frøperspektiv (motivet ses nedefra og synes stort).

Kameraobjektivvalg
Motivet kan filmes i normal vinkel (sådan som vi ser det), som tele (der er zoomet ind på motivet eller 
en vigtig del af det – dette kommer til at stå skarpt, mens alt andet bliver sløret) som wide eller vidvinkel 
(der er zoomet ud – virker nærmest som panorama og giver overblik). Dette kaldes også objektivvalg.

Fokus: at motivet er i fokus og skarpt. Defokus: at motivet er utydeligt. Fokus/defokus: skiftevis 
fokuseres og defokuseres der på forskellige motiver i billedet.

Kameraet som fortæller
Hvis motivet er filmet set ud fra en persons synsvinkel, kaldes det subjektivt kamera eller point of 
view. Hvis der filmes hen over en persons skulder og over på en anden person, kaldes det over-a-
shoulder-shot. Hvis to personer ses i nær- eller halvnær kaldes det et two-shot.

Kamerabevægelser
Kameraet kan være håndholdt, stå på et stativ, være et steady-cam eller fastspændt (fx på en bil, 
helikopter, person osv.).

Kameraet kan panorere (drejes fra venstre til højre eller omvendt, horisontalt), tilte (dreje op og ned 
– vertikalt), være skråt (kan blandt en give en psykologisk afstand til motivet), på hovedet (alt er 
omvendt – denne virkning kan også opnås i redigeringen), travelling (følge et motiv i bevægelse vha. 
en dolly, skinner, en bil, en skrivebordsstol) eller gå op i kran (højt oppe fra).

Lys 
Lys skaber stemning og handling. Der skelnes imellem følgende lyssætning:

Normalt: her bruges ikke spots (dogme)

High key: alt belyses vha. projektører og spots, for at kameraet kan bevæge sig frit.



© GeGe KOPIARK

Low key: lyssætning der er mørk i tonen, og som anvender skygger som virkemiddel.

Farver
Farvetonen i en film har stor indflydelse på seerens oplevelse. Blåt lys er koldt, rødt lys varmt. Der kan 
sættes filtre på kameraet, eller der kan lægges et filter ind i redigeringen.

I en film har vigtige rekvisitter ofte en meget klar farve (fx en blå ballon, en rødt kort, en rød cigaret-
tænder, en rød rose).  Goggl: ”farvecirkel” og ”farvelære + symbol” for at lære mere om sammenhængen 
mellem farverne og deres symbolske værdi.  

Lyd
Lyden kan være synkron eller asynkron, se også kopiarket Lydside.

Synkron lyd: reallyd (billede og lyd følges ad), clean-sound (lyd eller studielyd ’der hører til’ billedet 
og lægges ind i redigeringen), musik, der kommer ud af en radio i billedet (også selv om det er lagt på 
efterfølgende), effektlyd (reallyde der er forstærket).

Asynkron lyd: underlægningsmusik, effektlyd, som ikke hører til i billedet, men som forstærker stem-
ningen (fx: ambulance med udrykning – uden at man ser ambulancen, mågeskrig, men ingen måger 
mm.) Voice Over, speak).

Ord i film
Voice Over: en fortæller eller en af personerne, der fortæller, forklarer eller fortolker.

Interviews: en medvirkende i filmen svarer på nogle spørgsmål, som er klippet ud, så man kun hører 
svarene. 

Speak: Et båndet indlæg, som kommenterer filmen. 

Redigering
En lang række indstillinger á 25 frames pr. sekund ligger til grund for redigeringen. Indstillingerne 
bliver beskåret, delt op osv. og klippes sammen til scener. 

Sekvens: flere scener der til sammen giver en afsluttet handling.

Klippeteknikker 
Kontinuitetsklipning: klipningen er lineær – er fremadskridende i tid. Overspring virker naturlige.

Eliptisk klipning: kontinuitetsklipning, men hvor handling foregår over længere tid, og dette vises fx 
vha. fading (billerne blænder over i hinanden).

Montageklipning: montageklipningen skaber sammenhæng og betydning, men ikke i tid.

Krydsklipning: her klippes der mellem to handlinger, som sker samtidig, og hvor de to handlinger 
mødes på et tidspunkt. 

Parallelklipning: krydsklipning mellem handlingstråde, som finder sted samtidig, men ikke nødven-
digvis mødes. 

Match cut: når der er en eller anden overensstemmelse mellem de to klip. Det kan være i motivet eller 
i lyden.

Lydbro: hvor lyden til det nye klip begynder i det foregående klip.

Suspense: den enkelte scene spændes eller forlænges til det yderste. Seeren ved mere end filmens 
personer.
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Slow motion: handlingen vises i langsom gengivelse.

Strobe: bevægelserne vises i ryk.

Frossent billede: kan bl.a. forekomme i slutningen af en film med åben slutning.

Fast motion: bevægelserne vises hurtigere end normalt.

Krydsklipning og parallelklipning: kan være både tidsforkortende og tidsforlængende. 

Filmisk tid: er længere, kortere eller lig med faktisk tid.
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Lydside
I mange nyere produktioner er lydsiden kompleks. Derfor er det vigtigt, at der sættes fokus på lydsiden 
i en film, en musikvideo, en reklame etc. 

Når der skal arbejdes med fx en kort film eller en musikvideo, kan det være en god ide først at arbejde 
med lydsiden, derefter billedsiden (uden lyd!) og til sidst begge dele. Det vil give en dybere forståelse 
for lydside og billedside, og at samspillet er det, der giver helheden.  

Ved lyd skelnes der mellem synkron og asynkron lyd
• Synkron lyd: lyd der kan forbindes med billedsiden.  
• Asynkron lyd: kommer fra en lydkilde, der ikke ’ses’ i billedet.

Synkron Asynkron
Tale Dialog

Monolog
Interview

Speak
Voice Over

Musik Musik i billedet Underlægningsmusik
Reallyd Reallyd

•  Tale
Synkron: (læbesynkron):

Dialog
Monolog
Interview 

Asynkron: speak: (nedskreven speak, hvor billedsiden redigeres på baggrund heraf )
Voice-over: (fortæller ind over en færdigredigeret billedside)

•  Musik
Synkron: Når man fx i billedsiden ser et orkester spille, eller der kommer musik ud af
 en radio eller Ipod
Asynkron: Underlægningsmusik. Asynkron musik kan virke stærkere på tilskueren 
endden synkrone musik, hvor billed- og lydside stemmer sammen. Musikken er 
stemningsskabende.

• Reallyd
Reallyd er den lyd, der hører til billedsiden. Reallyd er synkron lyd. 
Clean sound er reallyd, der er hører til i billedet, men optaget efterfølgende og lagt 
på. Opleves som reallyd.

Effektlyd 
Forstærket lyd, der kan sætte særligt fokus på noget eller bruges til at signalere en kommende fare. 
Effektlyd kan virke som et varsel om noget ondt eller godt.

Effektlyd kan være både synkron og asynkron.

Synkron: reallyde, der er forstærket (bestik, der skramler, måge, der skriger osv.)
Asynkron: lyd, der ikke behøver at være realistisk, fx overdreven hjertebanken, eks-
tremt høj musik

Effektlyd kan også være fravær af lyd, hvilket kan have en meget stærk effekt!
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Film - Analyse
Anvend sammen med denne analysemodel følgende kopiark: De filmiske virkemidler, Fiktionsfilm_ 
dokumentarfilm Oversigt, Film – nedslag, Hollywoodmodellen eller valg andre modeller.  

Se filmen.

Noter følgende:

1. Filmens titel. Hvad siger den om filmen?
2. Produktionsår, instruktør
3. Fiktionsfilm eller dokumentarfilm? Kortfilm, novellefilm, spillefilm eller uddrag fra en spil-

lefilm? 
4. Gør rede for filmens dramaturgi. Brug en berettermodel (Hollywood-modellen eller den 

lille berettermodel) eller aktantmodellen. 
5. Gør rede for personer, miljø og tid.
6. Hvilke virkemidler er de mest fremtrædende? Virkning ud fra eksempler. Brug kopiark 

”Film-Nedslag”, fx:  
• Lyd: synkron lyd, asynkron lyd
• Synvinkel
• Perspektiv
• Billedbeskæring
• Lys
• Farver
• Kameraføring
• Klipning
• Symboler
• Varsler
• Set up - Pay off
• Andre effekter

7. Gør rede for målgruppe, tema og budskab
8. Perspektivering (danskfagligt, temaarbejde, andet?) 
9. Intertekstualitet
10. Egen vurdering og mening om filmen. 

Forbered fremlæggelsen. Hvor lang tid, der er afsat, skal aftales med jeres lærer.

Brug filmen ved fremlæggelsen. 

Ved parvis eller gruppefremlæggelse skal I fordele tiden mellem jer og aftale, hvad I hver især redegør for.  
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Film
 - N

edslag 

N
avn/gruppe:

klasse:

Titel
Instruktør

år:

B
illede: fx sym

bol, farver, kam
eravinkel, intertekstualitet

Lyd: asynkron/synkron m
usik - reallyd 

(effektlyd) - tale
T

idskode: 

T
idskode:

T
idskode:

T
idskode:

Land:
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Berettermodel - Hollywoodmodellen

TID

Anslag KlimaksKon�iktoptrapningPoint of
no return

UddybningPræsentation Udtoning

SP
Æ

N
D

IN
G

Navn/gruppe: klasse:

Filmens titel: år:

Instruktør: land:

Anslag, hvad sætter handlingen i gang:

Præsentation af filmens hovedpersoner, handling og konflikt:

Uddybning af filmens handling og konflikter: 

Point of no return, handlingens foreløbige højdepunkt - nu er der ingen vej tilbage:

Konfliktoptrapning, spændingen stiger:

Klimaks, historiens højdepunkt:

Udtoning, historien slutter:

Perspektivering/intertekstualitet:
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Berettermodel - Hey - You - See - So

 So, historien slutter - hvad sker der herefter:

See, hvad gør at budskabet er klart og tydeligt:

You, hvad gør, at jeg bliver fastholdt:

Hvornår, tid:

Hvor, miljø:

Hvem, personer:

Hey, hvad vækker interesse:

land:

Instruktør:

Filmens titel:

klasse:Navn/gruppe:

År:
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Fiktionsfilm - Dokumentarfilm

Forskelle på kortfilm og novellefilm
Kortfilm
Kortere end 15 minutter. Ofte 4 - 6 min.

Handlingen foregår over kort tid

Få medvirkende

Oftest enstrenget handling

Kronologisk, men kan have flashback eller flash-
forward

Filmet på få locations

En eller flere ting eller rekvisitter er væsentlige 
for handlingen. Rekvisit kan fungere som set-up

Lydsiden har stor betydning: ofte få replikker, med 
varsler i lydsiden, fx måger, der skriger

Billedside er ”talende”, fx mimik og med lidt eller 
ingen dialog eller en voice-over (fortæller)

Sker der noget dramatisk, er det ofte som om 
’tiden står stille’. Dette kan understreges både i 
lydsiden, fx ved fravær af lyd og i billedsiden, fx 
ved af brug slow motion, eller at kameraet dvæler 
ved motivet

Novellefilm
Længere end 15 minutter og kortere end en time. 
Ofte ca. en halv time

Handling foregår over længere tid, 14 dage, en 
måned, en sommer

Flere medvirkende

Flere handlinger

Filmet på flere locations

Mange replikker

Mange scener og sekvenser

Forskelle på fiktionsfilm og dokumentarfilm
Fiktionsfilm Dokumentarfilm
Castede skuespillere spiller rollerne Virkelige mennesker, der ”spiller” sig selv
Optagelserne foregår på locations som er omhyg-
geligt udvalgt af produceren

De medvirkende er filmet i eget miljø

Langt de fleste fiktionsfilm kan sættes ind i en 
berettermodel/aktantmodel

Forskellig fortælleform fx: klassisk, poetisk, ob-
serverende, personlig, propagandistisk etc. Nogle 
dokumentarfilm kan sættes ind i en berettermodel

Man kan komme ud for, at udsagnene herover ikke holder. Så i disse tilfælde, er det vigtigt at spørge 
sig selv hvorfor. 

Dokumentarfilm
I en dokumentarfilm arbejdes der filmisk – med udgangspunkt i almindelige eller kendte mennesker. 
Målet er at skildre dem og evt. deres livsvilkår.

Varighed: fra et minut til flere timer.

De medvirkende, som ”spiller” sig selv, behandles med respekt. Hovedformålet er altså ikke at hænge 
de medvirkende ud.
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I en dokumentarfilm skal der ofte læses mellem linjerne for  at finde frem til producerens holdning.

Dokumentarfilmens fortælleform kan være klassisk, observerende, poetisk eller personlig. Se skemaet 
herunder.

I nyere dokumentarfilm kan filmen også indeholde rekonstruktioner m.m. 

endvidere kan en dokumentarfilm være propagandistisk. Man er ikke i tvivl om filmens intentioner.

Dokumentarfilmens fortælleform
Fortælleformen er afhængig af, hvilken historie der skal fortælles. Fortælleformen kan være mere eller 
mindre tydelig, og en dokumentarfilm kan indeholde crossovertræk fra andre genrer. Det forenklede 
skema herunder er udarbejdet på baggrund af siderne 8-11 i Det Danske Filinstituts publikation ”Fat 
om dokumentarfilm”: www.dfi.dk/dfi/undervisning/fatomdokfilm/

Klassisk Observerende Poetisk Personlig
Oftest klart fra fil-
mens begyndelse, 
hvilken historie, der 
skal fortælles. 

Den private eller per-
sonlige historie

Ønske om, at tilsku-
eren selv tager stil-
ling til emnet. Det 
kan være uklart, hvad 
filmen vil fortælle. 

Instruktøren kan være 
usynlig - fluen på 
væggen

Sanselige og poetiske 
sider understreges. 
Det overordnede mål 
er at give et poetisk 
blik på verden, hvor 
individuelle betragt-
ninger over livet 
videregives, og mulig-
heden for at fortælle 
gennem levende bil-
leder udforskes 

Instruktøren er synlig, 
enten i billedet, gen-
nem billedvalg eller 
voice-over: et subjek-
tivt billede på verden. 
Kan også belyse et 
større perspektiv ved 
at tage udgangspunkt 
i en menneskeskæbne 

Klare spørgsmål, som 
filmen skal besvare

Giver indblik i andres 
dagligliv

Dvæler ved det 
smukke

Interviews

Voice-over Kan benytte dogme Musikken er ofte 
central

Iscenesættelse

Fortæller er alvidende 
og kan være anonym, 
neutral eller en eller 
flere af de personer, 
der medvirker i filmen

Kan benytte voice-
over

Fokus på form og 
æstetik

Dramatisering

Ofte interviews med 
hovedpersoner, en der 
er tæt på hovedpersonen 
eller en ekspert

Kan benytte interviews Anvender elementer fra 
andre fortælleformer

Evt. voice-over

Billedside illustrerer 
budskab. Billeder fra 
forskellige sammenhænge 
klippes sammen

Bearbejdning af vir-
keligheden ved at in-
struktøren har talt med 
de medvirkende inden 
optagelserne

Kan anvende observe-
rende kamera

Videodagbog hører til 
her
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Musikvideo - Analyse
I en analyse skal du sætte fokus på det, der er karakteristisk for den video, du skal arbejde med. Hvis 
du er i tvivl eller mangler igangsættende ideer, så kontakt din lærer, der kan henvise til opgaver, der er 
knyttet til de enkelte videoer.

Anvend følgende kopiark: ”Filmiske virkemidler”, ”Musikvideo – lag” og ”Musikvideo – nedslag”.

1. Titel, artist/band, årstal.
2. Læs teksten igennem. Er sproget lettilgængeligt eller er der fx mange omskrivninger? Gør 

rede for fortælleren. Hvad er tekstens tema og budskab?  
Overvej en billedside. Udarbejd evt. et hurtigt storyboard.

3. Lyt til sangen: find karakteristika (musikgenrer, instrumenter, opbygning med fx omkvæd, 
hurtig/langsom etc.)

4. Se musikvideoen. 
Kort resumé af videoen. Hvem er fortælleren i musikvideoen? Hvem synger vedkommende 
til? Umiddelbare indtryk af musikvideoen. Hvilke filmiske virkemidler er umiddelbart iøj-
nefaldende?  
Hvem er målgruppen? 

5. Er der sammenhæng i videoen? Hvorfor/hvorfor mon ikke?
Analyser med udgangspunkt og nedslag i videoen  

1. Beskriv hovedpersoner og miljø.
2. Komposition: Beskriv musikvideoens lyriske/narrative lag (de vigtigste). Brug kopiark ”Mu-

sikvideo- Lag”.  Hvordan er overgang mellem lag/scener/sekvenser?
3. Lydside: Synkron/asynkron. Hvilke elementer består den af (musik, sang, tale reallyde, ef-

fektlyde) 
4. Sammenhæng imellem billede og lyd: understøtter lyden billederne? Supplerer lyden bil-

lederne?
5. Hvordan hænger sproget i teksten sammen med billedsiden og det billedmæssige sprog?
6. Vælg forskellige enkeltindstillinger ud eller vælg en sekvens. (kopiark ”Musikvideo – ned-

slag”. Hvilke virkemidler er de mest fremtrædende?  
Giv fx eksempler på kameravinkler, kamerabevægelser, lys, symboler og effekter. 

7. Tilfører videoen noget til teksten/musikken? Går den længere end der umiddelbart er belæg 
for i forhold til teksten? Hvis ja, hvorfor mon? Hvilken effekt har det?

8. Vurder videoen. Ville du have lavet den anderledes?  
9. Perspektivering til andre danskfaglige tekster, forløb og fordybelsesområder, andre musikvi-

deoer, aktuelle samfundsmæssige problemstillinger. 
10. Intertekstualitet.

Fremlæggelse
Max 10 min. + evt. tid til visning af video. Ved pararbejde tilrettelægges fremlæggelsen, så I supplerer 
hinanden. 

Gør rede for iagttagelser omkring opbygningen af musikvideoen. Gør rede for lag.

Vælg 3-4 enkeltindstillingerne ud. Gør rede for iagttagelser. Begrund hvorfor de enkelte indstillinger 
er valgt. Brug dette i analysen.

Perspektivér og redegør for intertekstuelle referencer.
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M
usikvideo - Lag 

N
avn/gruppe:

klasse:

artist/band:
titel:

år:

Lag (lyrisk/narrativ) og tidskode:
Karakteristisk:

Lag 1 – T
idskode/tidskoder: 

Lag 2 – T
idskode/tidskoder:

Lag 3 – T
idskode/tidskoder:

Lag 4 – T
idskode/tidskoder:

Lag 5: T
idskode/tidskoder:
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M
usikvideo - N

edslag 

N
avn/gruppe:

klasse:

A
rtist/band:

titel:
år:

B
illede: fx sym

bol, farver, kam
eravinkel, intertekstualitet

Lyd: asynkron/synkron m
usik - reallyd 

(effektlyd) - tale
T

idskode: 

T
idskode:

T
idskode:

T
idskode:
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Titel på indslag?

Nyhedsindslag - Analyse

Sendt på hvilken kanal? 

Hvornår er det sendt? Måske kan du finde ud af, hvilket nummer er indslaget i nyhedsudsendelsen 
(nogle tv-stationer har et nyhedsarkiv)

Brug nyhedsindslaget som din tekst. Vær omhyggelig i analysefasen. Registrer dine iagttagelser med 
tidskode. Anvend kopiarket ”Nyhedsindslag – nedslag” eller skriv ned. Brug kopiarkene ”De filmiske 
virkemidler”. 

• Find: Spib (oplæg/introduktion af nyhed) selve indslaget (reportage med speak/voice-over og 
interviews) Nedlæg (konklusion eller perspektivering af nyhed)

• Sæt indslaget ind i berettermodel: fx (Hey You See So)
• Hvilke nyhedskriterier er opfyldt (Aktualitet, Væsentlighed, Identifikation, Sensation, Kon-

flikt)
• Hvad er nyhedshistorien? Hvad er nyhedsindslagets vinkel?
• Kan du finde ud af, hvor nyheden kommer fra (aviser, pressemeddelelser, andre tv-stationer, 

pressebureauer, private eller?)
• Hvad er hensigten med indslaget? Lever den op til i oplægget, studieværtens spib? Er indsla-

get en ’døgnflue’, eller er indslaget en del af en føljeton? Har indslaget en passende længde?
• Sproget i nyhedsindslaget (find fx eksempler på lydmalende ord og rim) 

Billedsiden
* Hvad ser vi i billedsiden? (reportagebilleder, interview, stand up, fotos, tegninger, grafiske oversigter, 
dækbilleder)

* Fokuser på billedbeskæring, kameraperspektiv, lys 

* Hvor mon optagelserne kommer fra? (pressebureau, egenproduktion, opstillet kamera, amatøropta-
gelser, freelance, mobiltelefon)

* Hvilken betydning har billederne for præsentationen af nyheden?

Lydsiden, synkron og asynkron lyd
Find sound bites

Gør rede for spib, voice over, reallyd, speak, clean sound og interviews (sync). 

Underlægningsmusik i et dansk nyhedsindslag er usædvanligt. Det forekommer normalt kun i længere 
reportager og dokumentarprogrammer. 

Klipning
Hvilke optagelser indgår i indslaget? Hvordan er det klippet sammen? Hvor mange klip er der, hvor-
dan er de kædet sammen? Er indslaget kronologisk, eller er der hoppet frem og tilbage i tid? Er der fx 
anvendt overblænding, slow motion, fast motion?  

Vurdering
Din vurdering både af nyheden og af selve indslaget. Hvad blev du optaget af ?
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Lille ordliste
Voice Over: studieværten speaker små, korte historier. Supplerer billedsiden. Man ser ikke studieværten.

Speak: journalisten/reporteren skriver og indtaler en speak. Oftest lige før redigering. Indslaget klippes, 
så det passer til speak’en. Speak skal være letforståelig og helst i korte sætninger. Det giver mulighed 
for at forkorte indslaget lige til det sidste, hvis der mangler plads i sendefladen. Et indslag på 2 min. 
kan også klippes, så det kun fylder minut. Sammenlign fx det samme indslag i TV2-lokalnyhederne 
kl. 19.30 og 22.20.

Voxpop = vox populi = folkets stemme. Det samme spørgsmål stilles til ’tilfældige mennesker’.

Vinkel: de bedste historier er dem, der kun har én vinkel.  Ved store begivenheder kan der være flere 
indslag - hvert indslag sin vinkel.

Dækbilleder (fyldbilleder eller transportbilleder) 

Reallyd: lyden der er på location.

Clean Sound: der optages selvstændig lyd, fx bilstøj, snak; anvendes i redigeringen ved ’manglende’ lyd.

Sound bite: lydstump, som kan fortælle mindst lige så meget som billedet (tryk på tastatur, hammerslag, 
vand, der plasker). Et indslag indeholder mindst en sound bite.

Sync: interview; man ser personen og hører ham. (normalt hører man ikke journalistens spørgsmål). 

Kilde: en person, der ved noget om historien.

Case: en person, der er ’offer’ eller parthaver i historien.

Stand up: journalisten eller korrespondenten taler direkte til seerne. Kan både være båndet og direkte 
tv. Bruges bl.a. ved mangel på billeder eller for at vise, at han/hun er lige midt i nyheden. Vi får at vide 
hvem, der laver den pågældende stand up, og hvor der sendes fra, fx Rasmus Tantholdt, Kabul og Ulla 
Therkildsen, Cairo. Reporteren/korrespondenten opleves som autoritet, der sætter tingene på plads!

Breaking News: nyheden er i nutid, vi er med lige der, hvor det sker, in media res!
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Billede: Spib, speak, voice-over, real-
lyd, soundbite, musik:

Stikord:

Tidskode:

Tidskode:

Tidskode:

Tidskode:

Tidskode:

Tidskode:

Tidskode:

Tidskode:

Tidskode:

Nyhedsindslag - Nedslag

Kanal: dato: tidspunkt: indslag nr.:

Titel på indslag:



© GeGe KOPIARK

Reklamefilm - Analyse
Ved din egen analyse af en reklamefilm er det vigtigt, at du først ser reklamefilmen igennem. 

Efterfølgende kan du:

1. Gå punkterne herunder igennem og skrive stikord som svar. Vær opmærksom på, at der i 
dine svar kan forekomme overlap.

2. Vælge karakteristiske fokuspunkter til din analyse. Anvend evt.  : Kopiark ”Filmiske virke-
midler” som opslagsværk og kopiarket Reklamefilm - Tidskode

3. Hvilket produkt/brand, hvem er afsender, hvem er målgruppe/aftager? Er reklamen en del 
af en føljeton eller er den enkeltstående?

4. Hvorfor skal man købe produktet/budskabet? Er det billigt? (for at spare penge) Er det 
nemt? (for at spare tid), Er det flot/trendy? (for at blære sig, og man bliver ”ulykkelig” hvis 
man ikke får det) eller andet?

5. Sæt reklamefilmen ind i AIDA-modellen. (Attention, opmærksomhed, Interest, interesse, 
Desire, købelyst, Action, handling

6. Genrekategori: mærkevarereklame, imageskabende reklame, forvandlingsreklame, positio-
neringsreklame, her-og-nu-behovsreklame, indsamlingsreklame, holdningsbearbejdende 
reklame..

7. Hovedgenre: lyrisk, episk/narrativ handling eller en blanding?
8. Fremtrædelsesform: livsstil, testimonial, slap-stick (Gøg og Gokke), minispillefilm, musikvi-

deo, dokumentar, pastiche, sort humor, dansk humor, blandingsgenre
9. Opbygning: varighed, antal sekunder, antal klip, scener?
10. Personer: er det skuespillere, kendte mennesker eller almindelige mennesker, der bruges i 

reklamen?
11. Miljø: hvor foregår reklamen?
12. Filmiske virkemidler: fx kameraføring, billedformat, kameravinkel, farver, symbolik: hjerte 

for kærlighed, hestesko for lykke, lys m.m.? 
13. Crossover-træk/intertekstualitet?
14. Lyd: asynkron/synkron - underlægningsmusik, reallyd, speak, voice-over?
15. Overgang mellem klip: billedsiden, fx overblænding og flip, og lydsiden fx lydbro.
16. Lys: (sort/hvid, lyssætning med skyggevirkning, varme el. kolde farver)?
17. Klipning: hurtig/langsom?
18. Tolkning/budskab
19. Perspektivering
20. Personlig vurdering
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Ordliste
Testimonial: varen anbefales af en kendt eller faglig kompetent person

Slap-stick: (’Gøg og Gokke’), falden-på-røven-komik

Pastiche: egentlig efterligning af ældre litterært arbejde - her: elementer fra ældre udsendte reklamer, 
bliver til klicheer. Reklamen kommer så til at gøre grin med sig selv.

Positioneringsreklame: reklamen sætter fokus på det, der er produktets særkende og som man gerne 
vil huskes for.

Billboards: faste reklamer på stander

Audioreklamer: lydreklamer

Viral reklame: reklame, der spredes som et virus igennem sociale netværk på internettet, fx Facebook. 
Afsenderen videresender frivilligt budskabet

Audacity: lydredigeringsprogram, der kan downloades af Windowsbrugere

Håndtag: ved video/filmoptagelse skal der før og efter den egentlige optagelse optages et par sekunder 
(kameramanden trykker på Rec-knappen og ”tæller” med fingrene tre sekunder i begge ender). Herved 
er man sikker på, at alt er kommet med på optagelsen og gør redigeringen lettere.
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Tv-reklam
e - N

edslag

Produkt:
producent:

kanal:
kl.:

nr.:
sek.:

før/efter program
:

Billede
Speak

U
nderlæ

gningsm
usik

Reallyd/soundbite
T

idskode:

T
idskode:

T
idskode:

T
idskode:

D
et er ikke sikkert, at alle oplysninger øverst er tilgængelige. 
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Circo de Columbo - oplæsningstekst
Af Jesper Vidkjær Rasmussen

Mine intentioner med Circo de Colombo har fra starten været at lave en film, der bl.a. 
handler om at miste en god ven, der har valgt at søge andre græsgange, og som man er 
ked af at miste. 

Jeg har skrevet kortfilmen ud fra en periode i mit eget liv, hvor mange af mine tætte 
venner fra Aarhus pludselig valgte at rive teltpælene op og flytte fra byen. Jeg følte på 
en måde, at jeg var den eneste tilbage i byen. Samtidig er filmen lavet ud fra en periode 
i mit liv, hvor tingene var gået i tomgang med 9 -17-arbejde, og hvor jeg var ved at eks-
plodere indvendig for at droppe alt og vie hele mit liv til filmen. 

Alle disse frustrationer gav mig inspiration til at skrive denne lille film om to klovne, 
hvis karriere er gået i stå, og hvor den ene af parternes største drøm er at blive profes-
sionel klovn i Barcelona.

Det har altid pirret min nysgerrighed at lave en film om klovne, der er ude af karakter 
og som er totalt alvorlige. Jeg har altid syntes, at der gemmer sig et eller andet trist inde 
bag facaden på en klovn. 

Ideen med at bruge netop to klovne er at vise bagsiden af medaljen af underholdnings-
branchen. I realiteten kunne indholdet ligeså godt være et ægteskab, hvor ægtefællernes 
indbyrdes forhold kører i tomgang. De to klovne er i mit hoved et billede på et slidt 
ægteskab. Den ene klovn er et billede af mig selv, da jeg følte mig fastlåst, og den anden 
klovn et billede af mig selv, da jeg var bange for at miste en god ven. 

Så filmen tager i bund og grund udgangspunkt i mit eget liv. 

At få barnligheden ind i filmen har også været en vigtig faktor, fordi diskussionerne, 
som klovene har, bygger på virkelige hændelser fra mit eget liv, hvor jeg selv, og folk, 
jeg kender, har opført sig utroligt barnligt og skændtes om de mest ligegyldige emner. 

Grunden til at jeg har valgt at lade filmen foregå i det åbne landskab, er at vise håbløs-
heden Den øde, lige landevej, er et billede på de to klovnes liv og karriere, der er kørt af 
sporet og ingen vegne kommer.

Intentionen med at blande de meget varme farver og den glade cirkusmusik med klovne-
nes dystre udtryk og de knap så glamourøse omgivelser, er at vise bagsiden af en branche, 
som mange mennesker finder idyllisk, men som i virkeligheden ikke altid er det.
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Min Søster Lea - oplæsningstekst
Af Kim Bjerg Hansen

Ideen til dokumentarfilmen ”Min søster Lea” opstod i et splitsekund. Hurtigt blev jeg 
klar over, at hensigten med filmen var, at den skulle give svar på, hvordan hverdagen er 
for en ung pige med Williams-syndrom. 

Først tænkte jeg, at filmen skulle være en informativ dokumentar og også give svar på, 
hvad Williams-syndrom er. Da filmen max måtte vare 7 min. besluttede jeg mig i stedet 
for, at den skulle skrues sammen på en anden måde. Jørgen Leths film ”Det perfekte 
Menneske” blev min inspirationskilde, så ”Min søster Lea” skulle i stedet være en skildring 
med en snert af poesi og med poesien som en vigtig faktor. Filmen er personlig, og jeg 
havde et stort ønske om at undgå medlidenhed, og at min søster blev udstillet. Filmen 
er derfor blevet en skildring af Leas hverdag, hvor man kan opleve, at selv om Lea har 
et syndrom, ligner hendes hverdag på mange måder vores allesammens.  

Jeg udarbejdede et minimanuskript inddelt i tid og handling, et storyboard og en pro-
duktionsplan, så jeg fik et overblik over hvilke ting og i hvilken rækkefølge, der skulle 
filmes og med det mål, at optagelserne ikke måtte tage for lang tid. Det var nødvendigt, 
da jeg var alene om den del af produktionen. Optagelserne varede tre dage, og jeg endte 
med to timers råfilm.

Klipningen af filmen skulle foregå på Den Europæiske Filmhøjskole, og det blev en 
stor udfordring, da min klipper var canadier. Jeg valgte ham på trods af sprogbarrierer, 
fordi han var den, der virkede allermest interesseret i min ide omkring dokumentaren.

Først handlede det om at udvælge klip og udarbejde et klippemanus. Dernæst skulle alt 
oversættes til engelsk, så klipperen kunne følge med. Det var vigtigt for mig, at vi var 
enige om, hvordan filmen skulle skrues sammen. At han vidste hvad jeg ville have og 
kunne give mig det.

Vi lyttede til forskellig slags musik og fandt herigennem inspiration til den sang, vi endte 
med at få komponeret.

Vi var kun to på filmproduktionen. Det holdt hårdt, da der var mange ting, der skulle 
falde på plads, for at filmen blev til det, den blev. 
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Produktionsplan
Inden I går i gang, skal alt besvares og sættes i den udleverede mappe.

Gruppe:

Genre: Titel: Varighed:

Andre krav fx: lydside, musik m.m.:

1. Før optagelse 
Pitch (handling ultrakort) og eller manuskript og storyboard udarbejdes og gennemgås med læreren.
Hvem er kameramand/producer?
Hvem sørger for det tekniske udstyr?
Medvirkende?
Hvem sørger for rekvisitter, hvem skaffer dem/hvem laver dem?
Hvornår skal der filmes?
Hvor skal der filmes (location)?
Skal der laves aftaler? Med hvem? Hvem gør det?
Etc, etc.

 2. Optagelse
Tjek udstyr (kamera, bånd, stativ, batterier/oplader).
On location gennemgås produktionen.
Foretag lydprøve og hold kontrol med lyd under optagelserne (hovedtelefon).
Brug stativ (evt. dolly) – med mindre, at håndholdt kamera er et virkemiddel.
Ved optagelse:
1. kamera kører (kameramand), 2. action (producer) 3. kamera kører ca. 5 sekunder efter at optagelse 
er slut - og cut (producer eller kameramand). 
Indstillingerne filmes mindst 3 gange eller til kameramand siger ok. Brug ikke tid på at tjekke opta-
gelserne on location!
Optag rigeligt til dækbilleder. 
Optag clean sound, hvis der skal bruges reallyd (lyd fra stedet). 
Gå tæt på motivet.
Brug zoom, panorering og tilt moderat (ved brug af autofokus er dette meget nødvendigt).

 3. Efter optagelse

Vigtigt: overhold tidsrammen. I får måske ikke tildelt ekstra tid!

Godkendt af (lærer):

For hvem:Hvornår:Forevisning: Hvor:

Medbring:kl.Redigering:

Hvornår:Klippemanus udarbejdes (klippemanus): Hvor:

Hvornår:Optagelser registreres (registreringsark): Hvor:

dag d.
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Storyboard/skudliste
Arbejdstitel: Genre: side nr.  /

Gruppe:

Tegning af indstillingen Billedbeskrivelse 
handling, beskæring, 
perspektiv, kame-
rabevægelse

Lyd Husk
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Registrering 

 Titel på produktion Side  /

 Udarbejdet af

Tidskode

ind

Tidskode

ud

Storyboard 
scene nr.

Bemærkninger 

Hvem, hvad, hvor, godt, skidt, lyd….

Kan/skal 
bruges

Dur 
ikke
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Klippemanus

Titel: Side /

Udarbejdet af:

Billede Speak, voice-over Reallyd, clean sound, 
effektlyd

Musik


