
ANALYSE AF FILM-TRAILERE 
 

En filmtrailer har flere forskellige formål.  

 

 Den skal virke som en appetitvækker, der giver publikum lyst til at se 

filmen.  

 Den skal præsentere filmens vigtige personer, temaer og locations. Den 

skal give os en fornemmelse af, hvad filmen handler om – uden at 

afsløre for meget.  

 Den skal vække nysgerrighed.  

 Den skal bruges til at give publikum en fornemmelse af, hvilken genre 

filmen er. Skal vi forvente gys, action, komedie eller realistisk drama? 
 

Trailere er ikke mini-film. De har deres egne regler og skal give os lige præcis de 

informationer, der er nødvendige for at fange os og gøre os interesserede. 

Der er mange klip i en trailer, mange flere end i en rigtig film, fordi den skal 

sammenfatte mange aspekter. 

Lyden er meget vigtig i en trailer, fordi vi påvirkes følelsesmæssigt gennem lydene, 

og der skabes en atmosfære, så vi ved, hvad vi kan forvente. 

 

Typiske genretræk: 

 Trailers ”highlighter” de bedste bidder af filmen, de sjove, action-fyldte eller 

specielle dele. 

 Vi oplever ikke historien i kronologisk rækkefølge 

 Vi introduceres til filmens stjerner 

 Meget hurtige sekvenser så vi kun lige når at opfange, hvad der er på færde. 

 Samtaler mellem filmens personer er brudstykkeagtige og normalt kun på en 

linje pr. person. 

 Usædvanlige kameravinkler bruges til at vise begivenheder og personer. 

 Handlingen suppleres med oplysninger om hvem der har lavet filmen, hvem 

der medvirker m.v. Det kaldes ”credits”. 

http://filmcentralen.dk/filmsprog/karakterer
http://filmcentralen.dk/filmsprog/location


 Der gøres brug af ”voiceovers” til at fortælle historien og til at angive 

”credits”. 

 Musik spiller en vigtig rolle i at skabe en bestemt atmosfære 

 Vi ser ofte ikke titlen før til sidst. 

 Traileren bygger op til et klimaks, hvorefter traileren slutter. 

 

Individuelt arbejde med ”Druk”: 

1. Start med at se nedenstående trailer for den danske film ”Druk” af Thomas 

Vinterberg, 2020: 

https://www.youtube.com/watch?v=jY7BptHCBYI 

2. Hvordan prøver traileren at vise, at filmen er værd at se? 

3. Se på listen med de typiske genretræk igen. Hvilke træk kan du finde i ”Druk”?  

4. Gør den brug af andre træk, som ikke er på listen? 

5. Hvad har du lagt mærke til angående brugen af perspektiv (frøperspektiv, 

normalperspektiv, fugleperspektiv)? 

 
6. Hvad har du lagt mærke til angående belysning/farver (low-key - klart oplyste 

billeder eller high-key - mere dunkle/mørke billeder)? 

7. Hvad med lydeffekter og brugen af musik? 

8. Hvad med klippehastigheden, altså hvor korte eller lange klip filmen bruger? 

Ændrer klippenes længde sig undervejs i traileren? 

 

Vi mødes igen på Teams kl. 11.50 og taler om traileren. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jY7BptHCBYI

