
2b. Ole Schultz Larsen: Fremdrift og spænding
Teksten er fra Håndbog til dansk. Ole Schultz Larsen er lærebogsforfatter og tidli
gere gymnasielærer i dansk og psykologi.

Fremdrift og spænding
[Film, herunder kortfilm, benytter sig af] forskellige fremdriftsmidler, der er i 
stand til at skabe nysgerrighed, spænding og lyst til at vide mere om, hvad der vil 
ske.

• 5  Konflikt: En film kredser som regel altid om en hovedkonflikt, som filmens 
centrale personer med eller uden held kæmper for at overvinde. Konfliktens løs
ning ligger som regel på den anden side af en række forhindringer, som filmens 
hovedpersoner undervejs kæmper for at overkomme. Set fra seerens synsvinkel 
er det spændende netop, om det lykkes at overvinde forhindringerne og løse 

10 konflikten.

•  Identifikation og indlevelse: Særligt vigtigt for, om vi bliver fanget af en film er, 
om vi kan identificere os med eller indleve os i centrale personer i filmen, dvs. 
om vi oplever, at vi har noget til fælles med disse personer eller er i stand til at 
sætte os ind i og forstå dem og deres situation. Har vi sympati for en person i en 

15 film, åbner det i særlig grad op for identifikationen og dermed for lysten til at 
følge med i og indleve os i personernes skæbne.

•  Cues (Clues, hints, varsler): I mange film vil der ofte forekomme antydninger 
om, hvad der vil ske senere. Der kan både være tale om vejledende antydninger, 
som skal vække seerens forventninger og opmærksomhed, og vildledende 

20 antydninger, der skaber tvivl, når seeren opdager, at han eller hun er blevet vild
ledt. […]

•  Set-up/pay-off: Et middel til at skabe fremdrift men også sammenhæng i en 
film består i, at man placerer information i filmen (set-up), som først senere får 
sin fulde betydning (pay-off). Hvis filmens kvindelige hovedperson for eksempel

25  pludselig hiver en pistol op af sin taske, kan det virke noget utroværdigt. 
Men hvis vi allerede tidligere har set hende gemme pistolen i tasken, virker det 
derimod langt mere sandsynligt. Set-up i film kan ved første øjekast virke lige
gyldige og tilfældige, men senere kan de netop få en helt vital betydning for fil
mens handling. Brugen af set-up/pay-off er ofte helt afgørende for vores oplevel
se30  af sammenhæng og sandsynlighed i en film.

•  Surprise og suspense: Surprise er den form for spænding, hvor vi ikke ved mere 
end personerne i filmen og derfor bliver lige så overraskede/chokerede som 
dem, når noget uventet sker. Suspense er derimod spænding opnået ved, at vi 
ved noget, som personerne i filmen ikke ved og derfor er spændte på og måske 

35 bange for, hvad der vil ske lige om lidt. 
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