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Lynguide til at lave film på mobilen 
 
Langt de fleste mobiler kan i dag optage video i HD-kvalitet, hvilket faktisk er bedre end 
det, som de fleste tv-stationer sender ud i æteren. 
 
• Få styr på dit software: Ud over telefonen skal du bruge noget redigeringssoftware, 

og der findes udmærkede, gratis programmer til både Windows 7 og MacOS, der har 
en række gode, grundlæggende funktioner, og som er nemme at gå til. Til Mac er det 
oplagt at bruge iMovie, som burde ligge på din computer, hvis du har købt din Mac i 
nyere tid. Hvis du har en Windows-maskine, så er er Windows Movie Maker også et 
fortræffeligt bud på basal videoredigering. 

• Klip løs og hold fokus: Lad være med at bruge et klip på to minutter til at fortælle 
noget, du kan fortælle på ti sekunder. Klip gerne tæt i redigeringen, så alt det 
unødvendige ender på gulvet i klipperummet - ellers kan filmen hurtigt begynde at kede 
folk. 

• Drop de fancy overgangseffekter: Synes du, at det ser fedt ud at lave en hjerte-
formet overgang mellem to optagelser? Du tager fejl, det gør det ikke. En simpel 
overgangseffekt kan være fin til visse typer film, men generelt skal man holde sig fra 
dem. 

• Lyd: Hvis dit redigeringssoftware har mulighed for det, så prøv at rense lyden - 
mobilens mikrofon opfanger en masse baggrundsstøj, som man gerne vil undvære. 

• Planlæg: Det er ikke helt nemt at lave video. Faktisk kræver det en del omtanke og 
planlægning. Du skal for det først afgøre med dig selv, hvad det er for en historie, du vil 
fortælle. Find ud af, hvilke optagelser, der skal i kassen, så du har, hvad du skal bruge 
for at fortælle historien. 

Det nytter ikke noget at finde på undervejs, for så bliver det noget rod. Med andre ord: 
Lav først en brainstorm over de ting, du gerne vil have med og lav så et manuskript, 
også selvom det bare er en kort film. 
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Og så er der alle de lidt mere tekniske ting: 
 
• Lys: Mobilernes kameraer er ikke særligt gode, når det kommer til dårligt lys. Sørg 

derfor for at lave dine optagelser i dagslys, og hvis optagelserne skal foregå indendørs, 
så sørg for, at der er en lyskilde. 

• Lyd: Mobilens mikrofon har det med at optage alt muligt baggrundsstøj. Sørg for, at 
det ikke blæser for meget, og at der ikke kommer for mange lyde fra omgivelserne. Du 
kan selvfølgelig altid lægge musik eller tale hen over, men hvis der skal dialog eller 
lignende med, så skal den kunne gå rent igennem - sørg derfor også for, at du er tæt 
nok på, så mikrofonen kan opfange dialogen. 

• Hold kameraet stille: Du har sikkert set, at hvis du bevæger telefonen, mens du 
optager video, så ser det ofte ikke særlig pænt ud. Sørg derfor for, at du holder den 
stille, eventuelt ved at placere den på et stativ med en holder - det kan øge stabiliteten. 

• Drop zoomen: Hvis du vil have motivet tættere på, så bevæg dig tættere på. Det 
andet spiller ikke, og desuden bliver billedkvaliteten forværret med digital zoom. 

• Vinkler og afstand: Sørg for at tænke lidt over vinklerne - optagelser med børn og 
dyr ser bedre ud, hvis du kommer ned på niveau med dem. Omvendt er det sjældent 
flatterende, hvis folk bliver filmet nedefra. 
Tænk også over, hvor meget motivet skal fylde i billedet. Ofte er det en god idé at 
komme tæt på, så de fylder meget af billedet - sørg dog altid for at have lidt af 
omgivelserne med. Men hvis du optager action, så er det ofte en god idé at komme lidt 
på afstand, så du kan få det hele med. 

• Baggrunden: Sørg for, at baggrunden ikke er for rodet - en rolig baggrund fremhæver 
motivet i dine optagelser, så folks opmærksomhed blevet ført derhen, hvor du vil have 
den. Undgå forstyrrende elementer, med mindre du vil bruge dem til noget. 

• Locations: Sørg for at have locations i tankerne til de enkelte scener. Du kender 
garanteret en masse steder i dit nabolag, som ville passe fint til forskellige scener i 
filmen, og som kan være med til underbygge handlingen. 

 
Når du har fået styr på alle disse ting, så er det bare om at få fat på folk, der gider hjælpe 
og komme i gang. Og husk, at det er ligegyldigt, hvilken type film, man vil lave - om det så 
er en dokumentar, novellefilm, nyhedsindslag, mockumentary, reality show eller andet, så 
fortæller man altid en historie, som du skal finde ud af, hvordan du vil fortælle. 
 
Kilde: http://nyheder.tv2.dk/guide/guide-lav-film-med-mobilen 
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