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Uddannet journalist fra Danmarks Medie- og 
Journalisthøjskole

Nu: 
• Strategisk kommunikationsrådgiver, 

direktionssekretariatet, Svendborg Kommune
Før: 
• Branding- og kommunikationskonsulent, 

Svendborg Kommunes Landstævnesekretariat
• Kommunikationsrådgiver og underviser i 

virksomheden 1:30 Kommunikation
• Reporter, redaktør og debat-vært på TV 2/Fyn

TV-erfaring
| EU-Kommissionen
| TV-avisen | DR Midt & Vest | DR Fyn
| TV Syd | TV2/Fyn

EVA KRISTINA MIKKELSEN



| Sekvenser, hvor lyd og billede går op i 
en højere enhed 

| Redigeret materiale eller uredigerede 
sekvenser 

VIDEO ER: 



| Mobilen er altid tilgængelig

| Du kan teste en idé af på en nem og enkel måde

| Du får en forståelse for de tekniske elementer i 
filmproduktion 

FORDELE VED AT OPTAGE MED EN MOBIL: 



| Forberedelse

| Optagelse

| Redigering 

| Lancering/offentliggørelse 

FIRE FASER: 



”HVORDAN KOMMER JEG I GANG?” 

Jeg vil lave en 
film!

Har du 
tid/evner/
lyst til at 
redigere?

Ja!

Nej!
1.Brug baggrunden aktivt

2.Brug en dims

3.Live-on-tape

5.Nyhedsindslaget/
Reportagen

2.Trimmeren

3.Tulipanklippet

4.To-skuddet

1.Fattigmandsfilme
n

6.Film



DU SKAL BRUGE:



OPTAG (SOM HOVEDREGEL) I 16:9-FORMAT



LYD ER AFGØRENDE



| 1. Find et roligt sted at optage
Det bliver kedeligt i længde. Hop derfor til punkt 2 og 3 

| 2. Brug et headset som mikrofon
Hårnål = klips 
Skumvaskeklud = vindhætte

| 3. Brug en rigtig mikrofon

3 GENVEJE TIL GOD LYD



| Statements/interview med én person = Knaphulsmikrofon (og evt. en 
forlænger)

| Statements/interview med flere personer = dobbeltmikrofon

| Stemningsfilm = retningsbestemt mikrofon

| Reportage/film, hvor en ledning er i vejen = trådløs mikrofon

HVILKEN MIKROFON? 



STATIV

| Et stativ er nice-to-have

Husmor-tippet…



| Som udgangspunkt: 

Vær i øjenhøjde med den person/situation, du viser

Øjenhøjde = seeren er ligestillet med objektet

Fugleperspektiv = objektet er underlegent

Frøperspektiv = objektet er overlegent 

PERSPEKTIV 



| Bevæg dig. 

Tæt på. Langt fra 

Shoot and move

Aktion-reaktion

PERSPEKTIV 



| Overvej forskellige beskæringer 

Total, halvtotal, nær, ultranær

PERSPEKTIV 



LYS

| Lys er godt…
…men for meget direkte lys 
betyder sammenknebne øjne 
(og rynker)!

| Vinduer er gode… 
…når du husker at stille 
kameraet i vinduets position

| Naturligt lys er godt…
…kunstigt lys kan være et godt 
supplement



STILLE!

| Slå telefonen over på ”fly-tilstand”

….så du undgår at blive forstyrret af 
opkald, sms’er, messenger…



”HVORDAN KOMMER JEG I GANG?” 

Jeg vil lave en 
film!

Har du 
tid/evner/
lyst til at 
redigere?

Nej!
1.Brug baggrunden aktivt

2.Brug en dims

3.Live-on-tape



BRUG BAGGRUNDEN AKTIVT

| Uanset om du taler ”op mod” din baggrund eller ej, kan en velvalgt location 
være med til at formidle dit budskab

| Det handler om at få din seer til – med det samme – at afkode billedet og tænke, ”nå, det handler nok 
om x eller y”



BRUG EN DIMS

| Find en genstand, der symboliserer dit budskab 

| Særligt velegnet til situationer, hvor du ikke har en baggrund/location, der giver mening

| Du har nemmere ved at huske, hvad du skal sige, når du har en ting i hånden



LIVE ON TAPE

| Alt optages kronologisk, enten i én sammenhængende sekvens eller som 
”klip i kameraet”

| Særligt velegnet til statements og interviews



5 GENVEJE TIL DEN GODE OPTAGELSE

| Hold kameraet i ro // bevæg med rolige bevægelser // brug stativ

| Optag i 16:9-format

| Overvej dit perspektiv og dine beskæringer

| Husk, at lyd er afgørende  

| Lys: forsøg dig frem, indtil du synes, at lyset falder flot. 



”HVORDAN KOMMER JEG I GANG?” 

Jeg vil lave en 
film!

Har du 
tid/evner/
lyst til at 
redigere?

Ja!

5.Nyhedsindslaget/
Reportagen

2.Trimmeren

3.Tulipanklippet

4.To-skuddet

1.Fattigmandsfilmen

6.Film



REDIGERING FOR IKKE-TEKNIKERE

| Redigeringsprogrammer: 

| iMovie

| Adobe Premiere Pro

| KineMaster

….og mange andre!



FIL-DISCIPLIN

| IMPORT AF FILER // ARBEJDE MED FILER // EKSPORT AF FILER

| Vær bevidst om, hvor du lægger dine klip

| Ryd op i dine filer! Både på din optage-device og redigerings-
device

| Back-up! 



FATTIGMANDS-FILM

| Still-billeder, der klippes sammen til en ”film”

| Fordele: 
Det er nemt

| Mange app’s kan klare jobbet: 
Quik, Hyperlapse, Stop Motion Studio, Ripl

| Ulemper: Det bliver hurtigt for kedeligt



TRIMMEREN

| Man trimmer indledningen og afslutningen og/eller lægger logo på

| Fordele: 
Det er hurtigt
Det ser bedre ud, end når du gør ingenting

| Ulemper: 
Mest velegnet til små sekvenser



TULIPANKLIPPET

| Konstruerede, fortællende billeder lægges over ”hoved-sekvensen”

| Særligt velegnet til statements og interviews/portrætter, rekonstruktioner

| Krav:
At ”tulipanen” indgår naturligt i situationen

| Fordele:
God til situationer, hvor der mangler billeder

| Ulemper:
”Tulipanen” bliver nogle gange malplaceret



TO-SKUDDET 

| Samme situation optages 2 gange, med forskellige beskæringer/perspektiv

| Krav:
At situationen kan optages mere end én gang

| Fordele:
Godt til situationer, hvor der mangler billeder

| Ulemper:
Ikke velegnet til følsomme situationer



NYHEDSINDSLAGET / REPORTAGEN

| Reportage. Situationen kan som udgangspunkt ikke tages om

| Særligt god til dokumentar og nyheder

| Rigtige mennesker i rigtige situationer

| Det stiller krav til billede-forståelse

| Fordele: 
Man kan skrue op og ned for ambitionerne
Der er mange muligheder for kreativ udfoldelse

| Ulemper
Der er mange muligheder, og det kan blive uoverskueligt



FILMEN 

| Film 

| Alt er planlagt/konstrueret 
Storyboard, manuskript, replikker, locations… 

| Fordele: 
Der ser proff ud

| Ulemper: 
Det bliver for stor en mundfuld



REDIGERING



REDIGERING



REDIGERING



REDIGERING

|



REDIGERING



REDIGERING



REDIGERING



REDIGERING



REDIGERING



REDIGERING

|



VIRKEMIDLER

| Intro/outro

| Musik

| Undertekster

| Vandmærke

| Grafik

| Animationer

| Effektlyd 

| Tekster

| Speak 

| Rekonstruktion

| Slow

| Speed up

| Overgange



MUSIK

| Den rette musik er et fantastisk værktøj til at skabe den rette stemning
….og forkert musik forstyrrer budskabet

| Vær opmærksom på rettigheder. Det kan koste dig dyrt at bruge musik, 
du ikke har rettighed til!

| Gratis musikfiler: www.bensound.com
HUSK HUSK HUSK at kreditér korrekt!

| Køb af musikfiler: www.audiojungle.com

http://www.bensound.com/
http://www.audiojungle.com/


KLAR TIL OFFENTLIGGØRELSEN

| Eksport: 1920x1080, 25 pal

| Grafik: kan være en udfordring, fordi det tit leveres i for lille opløsning (spørg din grafiker, om 
du kan få det leveret i vektor-format 1920x1080)



GOD ARBEJDSLYST!
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