
KAMERAVINKLER 
OG FILMTIPS 
DEN LILLE GUIDE 

En huskeliste til når du skal lave dine første 
filmoptagelser.

De sidste tips 
• Husk ‘less is more’! Hold det simpelt, det er ofte 

nemmest for dig selv, og det virker ofte bedst på din 
tilskuer. 

• Nogle gange skal man ‘kill your darlings’ - hvis det ikke 
fungerer som ventet, så er det bedre at gå videre.


• Prøv det filmede af på nogen, der ikke har set det før. 
Forstår de handlingen, og forstår de følelserne, som du 
prøver at fremhæve?

Halvtotal


I denne beskæring ser vi 
ofte karaktererne fra 
knæene eller hofterne op. 
Man kan dog stadig se 
omgivelserne. Halvtotalen 
er god til at vise action og 
bevægelser.

Over the Shoulder 

Denne beskæring bruges ofte i dialogscener, hvor man 
gerne vil vise karakterernes reaktioner på det, de hører. 
Her viser man en af karakterne ‘over den anden 
karakters skulder’, så man stadig kan se, hvem der er i 
dialog sammen.

Nær


I denne beskæring ser vi 
karakteren tæt på, hvilket ofte 
er ansigtet. Nærbilledet bruges 
ofte i scener, hvor karakterens 
følelser er i fokus, men kan 
også bruges til at fremhæve 
objekter, der er vigtige for 
filmens handling.


Ultranær 


Ultranær bruges for at vise 
detaljer; med denne beskæring 
kan vi komme helt 
tæt på karakteren. 
Ultranær kan også 
fremhæve objekter, 
der er vigtige for 
handlingen.

Halvnær


Denne beskæring viser 
karaktererne fra 
brystkassen og op. Her 
kommer man tættere på 
dem, og kan derfor tydeligt 
se deres ansigtsudtryk og 
reaktioner. Halvnær bruges 
derfor ofte i dialogscener.



Perspektiver 
For at give filmen mere dynamik, kan man bruge 
forskellige perspektiver med kameraet. Dette er de tre 
grundlæggende perspektiver. Kameraet er tilskuerens 
øjne, og perspektivet har derfor betydning for 
tilskuerens oplevelse. Kameravinklen kan bl.a. være 
med til at fremhævet forholdet mellem karakterer. 
Perspektiver kan også være med til at fremhæve 
budskaber.


Normalperspektiv


Her er kameraet placeret i samme højde som det 
filmede/objektet/motivet.


Vi er her på samme niveau som Kaosmanden. Det er 
derfor et neutralt perspektiv, da vi er i øjenhøjde med 
karakteren. Dette kan være med til, at tilskueren 
nemmere identificerer sig med personen.


Fugleperspektiv


Her er kameraet placeret i en højere højde end det 
filmede/objektet/motivet.


Når vi ser karakteren - her Kaosmanden - oppefra, virker 
det som om, at han er mindre end i normalperspektiv. 
Dette perspektiv kan bl.a. få en karakter til at virker svag, 
bange eller underlegen. 


Det er ofte fugleperspektiv i totalbillede, man bruger, når 
man vil etablere og skabe overblik i begyndelsen af en 
scene.


Frøperspektiv


Her er kameraet placeret i en lavere højde end det 
filmede/objektet/motivet.


Når motivet ses nedefra, kommer det til at virke større. 
Derfor kan en karakter, der ses i frøperspektiv, virke 
magtfuld, overlegen, stærk eller direkte skræmmende og 
uhyggelig.


Billedbeskæring 
Billedbeskæringen er det udsnit tilskueren ser af den 
filmede virkelighed. Størrelsen på dette udsnit 
afhænger af afstanden mellem tilskueren og motivet. 


Selvom kameraet er tilskuerens øjne, så har man et 
mindre synsfelt end i virkeligheden. Beskæringer svarer 
til en billedramme, som sætter grænser for, hvad vi kan 
se. 


Vi arbejder grundlæggende med seks forskellige 
billedbeskæringer.


Supertotal


Supertotalen giver det totale overblik over den location, 
hvor filmen foregår. Billedet viser, hvor filmen foregår og 
kan også vise, hvor mange karakterer, der er tilstede i 
scenen.

Total


Her får vi et indtryk af 
omgivelserne, hvor vi 
ser karaktererne i fuld 
figur. Vi er dog lidt 
tættere på dem end i 
supertotal. Derfor kan 
man også se flere 
detaljer.


