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Forståelse 
1) Undersøg: Hvem eller hvad er disse navne og ord? 

 Göring 

 Luftwaffe 

 Patrioter 

 Skildvagter  

 
Filmanalyse – ’Det gælder din frihed’ 

2) Lav en analyse af klippet fra ’Det gælder din frihed’, hvor du svarer 

på disse spørgsmål: 

a. Beskriv: Hvad ser vi på optagelserne? Er der personer på 

optagelserne? Hvilke? 

b. Fra hvilken synsvinkel ser vi optagelserne? Med hvilke 

perspektiver? Hvorfor? 

c. Hvilke beskæringer er der brugt? Hvorfor? 

d. Hvilke positive ord og sætninger bliver brugt om englænderne 

og bombningerne i speakerens voice over? 

e. Hvilke negative ord og sætninger bliver brugt om tyskerne i 

speakerens voice over? 

f. Hvilke lyde hører man? Er der brugt baggrundsmusik? 

 
3) Hvorfor krydsklippes der mellem optagelserne fra flyene og 

Shellhuset og tyske soldater på jorden? Er optagelserne af de tyske 

soldater mon lavet samme dag? 

4) Hvilken virkninger giver det, at speakeren taler i nutid? 

5) I filmens speak bliver der sagt: ”Bomberne falder præcist”. Er det 

korrekt? Hvorfor vælger man denne formulering? 

 

https://filmcentralen.dk/grundskolen/filmsprog/objektiv-og-subjektiv-synsvinkel
https://filmcentralen.dk/grundskolen/filmsprog/billedbeskaering
https://filmcentralen.dk/grundskolen/filmsprog/tale
https://filmcentralen.dk/grundskolen/filmsprog/synkron-og-asynkron-musik
https://filmcentralen.dk/grundskolen/filmsprog/krydsklipning-og-parallelklipning


FEJLBOMBNING ELLER FAKE NEWS? / SIDE 2 

 

6) I speaket bliver der sagt: ”En ulykkelig hændelse ville, at der med 

denne begivenhed skabtes sorg i mange danske hjem. Jeres sorg 

er Danmarks sorg. Men vi vidste, hvad det gjaldt”. Hvad hentydes 

der til? Hvad var det, som aktionen gjaldt? 

7) Hvorfor er Den Franske Skole ikke nævnt eller vist? 

8) Vælg et udsnit, der viser, hvordan filmen vinkler begivenheden. 

Begrund hvorfor. 

 
Filmanalyse – ’Dansk Film-Avis’ 

9) Lav en analyse af klippet fra ’Dansk Film-Avis’, hvor du svarer på 

disse spørgsmål: 

a. Beskriv: Hvad ser vi på optagelserne? Hvilke personer? 

Hvordan reagerer de? 

b. Fra hvilke synsvinkler ser vi optagelserne? Med hvilke 

perspektiver? Hvorfor? 

c. Hvilke beskæringer er der brugt? Hvorfor? 

d. Beskriv baggrundsmusikken med tre tillægsord. Hvorfor er den 

valgt? 

e. Ser man kun danskere, der rydder op? 

 
10) I filmens speak bliver der sagt: ”Billeder af bombeangrebet på 

København”. Er det korrekt? Var det hele København, der blev 

angrebet? Hvorfor vælger man denne formulering? 

 
Vælg et udsnit, der viser, hvordan filmen vinkler begivenheden. Begrund 

hvorfor. 

https://filmcentralen.dk/grundskolen/filmsprog/objektiv-og-subjektiv-synsvinkel
https://filmcentralen.dk/grundskolen/filmsprog/billedbeskaering
https://filmcentralen.dk/grundskolen/filmsprog/synkron-og-asynkron-musik

