
YouTube kursus 
2: Fra bruger til indholdsskaber



DAGENS
PROGRAM

▪ Strategi om video: 

▪ Længde

▪ Bredformat/square

▪ Delinger

▪ Den værtsbårede video

▪ Den visuelle video

▪ Formater: 

▪ Din egen tv-serie

▪ Gruppearbejde: 

▪ Idéudvikling 

▪ Pitch dit nye format

▪ Redigering:

▪ Hvad kan du på YouTube

▪ Hvad kræver ”ægte” redigering



STRATEGI: 
Længde

”En video må ikke være 

lang…”



STRATEGI: 
Længde

Men hvor 

lang er for 

lang?



STRATEGI:
Længde

Den perfekte længde på en 

video er….

Den perfekte længde 

eksisterer ikke 

men……



STRATEGI: 
Længde

Afhænger af emnet og typen af video:



STRATEGI: 
Længde

Afhænger af emnet og typen af video:



STRATEGI: 
Længde

Afhænger af emnet og typen af video:



STRATEGI: 
Længde

Afhænger af emnet og typen af video:



STRATEGI: 
Længde

Max 8 minutter

Kilde: Format Media v/Massimo Grillo

Forskningsmæssigt ikke særligt validt….

men grebet ud af den blå luft er det heller ikke 



Den værtsbårede video
YouTube 2: Fra begynder til bruger



DEN 
VÆRTSBÅREDE 

VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=-puA85ciDEM


DEN 
VÆRTSBÅREDE 

VIDEO

Kendetegn ved den gode YouTube-vært: 

▪ Som dommeren i en sportskamp: 

▪ Må ikke støje/stjæle opmærksomheden



DEN 
VÆRTSBÅREDE 

VIDEO

Kendetegn ved den gode YouTube-vært: 

▪ Høj faglighed

▪ Autentisk og ægte – de giver viden og værdi 

ikke tilbud

▪ Gør sig umage, fejlene er sorteret fra. 

▪ Kommer til sagen/emnet ret hurtigt. 

▪ Grundlæggende supersympatisk



DEN 
VÆRTSBÅREDE 

VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=5TnySn2KqD4&list=PLP3kvqg_Ut86vSoGpYfdGljHPlyaiLeu-


Den visuelle video
YouTube 2: Fra begynder til bruger



DEN 
VISUELLE 

VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=0qb6MYI2NAA


DEN 
VISUELLE 

VIDEO

Kendetegn ved den visuelle video: 

▪ Ingen vært (i ruden)

▪ Objektet i fokus

▪ Ofte ”gør det selv”-videoer

▪ Speak eller kommentering under billederne

▪ Den er ikke timer lang (afhængig af emnet) 

▪ Nemt at udføre selv efterfølgende (gælder 

kun for den gode, visuelle video)



DEN 
VISUELLE 

VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=uOL-IgFC61c&t=552s


FORMATER
- din egen tv-serie
YouTube 2: Fra begynder til bruger



FORMATER

Hvad er et tv/video-format?

▪ Et koncept / rammefortælling

https://www.dr.dk/drtv/se/spise-med-price_-en-svaer-and_265950


FORMATER

Kendetegn ved et format: 

▪ Appetitvækker helt i starten

▪ Signaturintro

▪ Discovery-channel introen

▪ Start / selve programmet

▪ Faste hovedperson(er)

▪ Faste elementer 

▪ Slutter med: et svirp med halen 



https://www.youtube.com/watch?v=PV2MQ6HcyRw


FORMATER

https://www.youtube.com/watch?v=rK57LRigZ7U


FORMATER

https://www.youtube.com/watch?v=D_2DBLAt57c


FORMATER

https://www.youtube.com/watch?v=Upk0Yp-3seI


FORMATER

https://www.dr.dk/drtv/se/gift-ved-foerste-blik_266162


GRUPPEARBEJDE
YouTube 2: Fra begynder til bruger



GRUPPE-
ARBEJDE

Skab dit eget format

▪ Idéudvikling

▪ Husk: åben modus

▪ Må gerne starte fra ”helt blank”

▪ Fra idéudvikling til formatet

▪ Hvad er formatet

▪ De 4 elementer: 

▪ Appetitvækkeren

▪ Signaturintroen

▪ Selve programmet

▪ Svirp med halen 



GRUPPE-
ARBEJDE

▪Pitch formatet til Massimo 


