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Planlegging

› Hva ønskes formidlet med videoen?

› Hvem er målgruppen?

› Hvem skal være med i videoen?

› Hvilken form skal videoen ha?

› Dokumentarisk/dokumentasjon

› Intervjubasert eller kommentardrevet

› Observasjon for forskning

› Instruksjon (Hvordan gjøre)
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Forberedelser

› Forberede den som skal filmes/intervjues

› Forberede intervjuer, skrive spørsmål

› Finne egnet lokasjon

› lys

› støy

› akustikk (er det mye romklang der du ønsker å filme?)

› aktiviteter i området som kan underbygge eller forstyrre budskapet
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Hvordan bruke mobilen

› Sørg for at det er nok lagringsplass

› Hold mobilen horisontalt, ikke vertikalt

› Pass på fingrene

› Rett horisont

› Tørk av linsen
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Ved intervju

› Ha spørsmålene klar på forhånd

› Spørsmål skal ikke være ledende

› Spørsmål skal ikke være ja/nei spørsmål

› Skap en god stemning rundt intervjuet

› Vanskelige spørsmål mot slutten av intervjuet

› Lytt og vær oppmerksom, blikkontakt

› Bruk gjerne oppfølgingsspørsmål
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Bildekomposisjon

Enskudd = en person i
bildet



Bildekomposisjon

Toskudd

Hvis man intervjuer to personer.Enkameraopptak av to personer som snakker sammen



Bildeutsnitt - Bruk av ulike bildeutsnitt er med å fortelle historien

02. Total

05. Nær

03. Halvtotal

04. Halvnær

01. Super total

06. Ultranær



Kameraføring

› Ved bruk av mobil, hold mobilen i landskapsmodus (liggende)

› Tørk ren linsen. Smuss på linse kan gi lav kvalitet på videoen

› Ta oversiktsbilder og nærbilder

› Bruk gjerne stativ

› Sjekk at kamera/stativ er i water så man får rett bildehorisont

› Unngå unødvendige kamerabevegelser

› Ha en plan for kamerabevegelser. Dette gjelder zoom, pan, tilt og kran.

9

Pan = horisontal dreining av kamera

Tilt = vertikal dreining av kamera

Kran = vertikal bevegelse av kamera



Lyd under opptak

› Ekstern mikrofon gir alltid best lyd

› Plasser mikrofonen så nær personene som mulig

› Bruk hodetelefoner for å sikre at lyden blir best mulig

› Mulighet for manuell justering av innspillingsnivå er en fordel, men mer 

krevende
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Lys under opptak

Dedikert lyssetting gir som regel best resultat

Unngå mye lys i bakgrunnen

Sørg for at bildet er riktig eksponert

Gjør lyset så mykt som mulig (store lysflater som vindu, overskyet vær eller reflektor)

Unngå å plassere den som skal filmes rett under taklamper

Ta hensyn til blandingslys (Gult lysstoffrør og tungsten-pærer, blått ute og mange LED-pærer)
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