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Opgave – Næranalyse  

 

Grupper på 4-5 

 

Hver gruppe arbejder med én af de tre scener, der ligger under fanebladet 

Filmklip på Filmcentralen. 

 

I skal lave en PowerPoint. Jeres PowerPoint skal bruges til at besvare 

spørgsmålene herunder. Lav framegrabs fra scenen, og sæt dem ind i 

PowerPointen, så I kan vise konkrete eksempler fra scenen. Der skal være 

minimum et framegrab på hvert slide i jeres PowerPoint. 

 

Brug Filmcentralens filmleksikon, når I skal arbejde med filmiske 

virkemidler og ungdomsfilm som genre. 

 

Spørgsmål 

 

1) Location. Hvor finder scenen sted?  

 

2) Fortælling. Hvem er med i scenen? Hvad er det, der sker i scenen? 

Er der en konflikt? 

 

https://filmcentralen.dk/grundskolen/filmsprog/scene
https://filmcentralen.dk/grundskolen/undervisning/milla?sub-page=97908
https://filmcentralen.dk/grundskolen/filmsprog/filmiske-virkemidler
https://filmcentralen.dk/grundskolen/filmsprog/filmiske-virkemidler
https://filmcentralen.dk/grundskolen/filmsprog/ungdomsfilm
https://filmcentralen.dk/grundskolen/filmsprog/scene


MILLA / SIDE 2 

 

3) Stemning. Hvordan er stemingen i scenen? Hvordan har de 

forskellige personer det? Hvilke følelser dominerer i scenen? 

 

4) Filmiske virkemidler. Undersøg, hvordan følgende virkemidler er 

brugt i scenen: 

a. Hvor mange indstillinger er der i scenen? 

b. Hvilke billedbeskæringer er anvendt? Hvilken funktion har 

de? 

c. Bevæger kameraet sig? Hvordan bevæger det sig? Hvilken 

funktion har kamerabevægelserne? 

d. Hvilke(n) type(r) lyd er brugt i scenen? Hvilken funktion har 

lyden? Er der særligt væsentlige replikker? 

e. Hvilken lyssætning er brugt i scenen? Hvilken funktion har 

lyset? 

 

5) Symbol. Er der ting i scenen, der kan opfattes som et symbol? Det 

kan fx være symboler på konflikten eller på Millas udvikling.  

 

6) Genre. Læs om ungdomsfilm på Filmcentralen. Hvilke ting fra 

teksten passer på ’Milla’? Sæt passende citater fra teksten ind i 

jeres PowerPoint. Indsæt også framegrabs fra scenen, der passer til 

citaterne. 

 

7) Perspektivering. Tal om filmen som helhed i gruppen. Har I set 

andre ungdomsfilm, der minder om ’Milla’? Lav et afsluttende slide, 

hvor I perspektiverer Milla til andre ungdomsfilm.  

 

Afslutningsvis skal I fremlægge jeres PowerPoint på klassen eller for 

en anden gruppe. 

 

https://filmcentralen.dk/grundskolen/filmsprog/indstilling
https://filmcentralen.dk/grundskolen/filmsprog/billedbeskaering
https://filmcentralen.dk/grundskolen/filmsprog/kamerabevaegelser
https://filmcentralen.dk/grundskolen/filmsprog/lyd
https://filmcentralen.dk/grundskolen/filmsprog/lys
https://filmcentralen.dk/grundskolen/filmsprog/ungdomsfilm

