
 

 

 

Brug mobil, tablet eller videokamera 

Til korte videosekvenser kan du filme med mobil eller tablet. Et avanceret videokamera er 

ikke nødvendigt, da de fleste mobiler i dag optager i HD-kvalitet. 

Til redigering af videoen kan du benytte det redigeringsværktøj, som findes på din mobil 

eller tablet fx iMovie (iPhone/iPad). 

Leder du efter mere avancerede film- og redigeringsmuligheder, findes forskellige 

betalingsapps, der fx kan indstille blænde, har zoomfunktion og kan efterredigere lyd og 

billede.  

 

Det rolige billede 

Rystede billeder virker forstyrrende. Sæt din mobil, tablet eller dit kamera på stativ for at 

undgå urolige billeder. Alternativt holdes mobil/kamera/tablet så stille som muligt fx ved 

at støtte din arm eller kameraet på et bord, stol eller lignende. 

 

Det gode billede 

Vend din mobil/tablet vandret, ikke lodret, så du får mest med i billedet. 

Forsøg så vidt muligt at holde mobil/tablet/kamera i øjenhøjde med personen, du filmer. 

Kom tæt på personen, så man kan se mimik, men sørg for, at der stadig er lidt luft over 

personen, og at man kan se lidt af omgivelserne. Det er ikke nødvendigt at have hele 

personen med i billedet. 

Placer gerne personen en anelse til højre eller venstre for midten af billedet, og indstil 

mobil/tablet/kamera, så personen kigger ind mod kameraet, det giver det mest 

interessante billede. 

 

Den gode lyd 

Er der mange mennesker i lokalet, eller filmer du udenfor, kan du med fordel benytte en 

ekstra mikrofon, fx en klipsmikrofon, som sættes på den filmede persons tøj, og som 

sorterer baggrundslyde fra. 

 

Det gode lys 

Benyt så meget dagslys som muligt. Det bedste og mest naturlige lys får du ved at filme 

udendørs. For lidt lys giver kornede og grumsede billeder. 



Når du filmer indendørs, så tænd for lyset, og placer den filmede person ved siden af et 

vindue, så lyset falder på personen enten fra siden eller forfra. Undgå at filme i modlys. 

Er der behov for ekstra lys, kan du placere en lampe bag dit kamera/mobil/tablet, så lyset 

falder oppe fra og ned på den filmede. 

 

Det gode resultat 

I dit redigeringsprogram, fx iMovie, kan du klippe din video sammen, indsætte overgange, 

tilføje tekst og foretage andre justeringer. 

Herefter kan du gemme videoklippet i din fotomappe. 


