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At optage med mobil - huskeseddel 
	  
Håndtering	  

• Brug	  det	  brede	  led	  –	  læg	  mobilen	  ned	  
o Giver	  ingen	  sorte	  striber	  på	  YouTube	  og	  TV	  og	  billedet	  bliver	  mest	  naturligt	  

• Kig	  i	  linsen,	  ikke	  på	  skærmen	  –	  du	  får	  dermed	  øjenkontakt	  med	  din	  seer.	  
• Vær	  ikke	  bange	  –	  tag	  om	  og	  om	  og	  om	  og…	  

	  
	  
	  
Billedkomposition	  

• Vær	  i	  øjenhøjde	  –	  eller	  brug	  perspektivet	  bevidst	  
• Placer	  dine	  øjne	  i	  øverste	  halvdel	  af	  billedet,	  for	  at	  få	  det	  mest	  harmoniske	  billede	  
• Bliver	  du	  træt	  i	  armene	  –	  stil	  kamera/smartphone	  i	  en	  holder	  eller	  lad	  den	  læne	  sig	  op	  

ad	  noget	  
• Hold	  øje	  med	  baggrund	  –	  ikke	  rodet	  og	  ingen	  underlige	  ting	  der	  tager	  

opmærksomheden	  
• Udnyt	  evt.	  baggrund	  til	  at	  skabe	  liv	  via	  perspektiv	  

	  
	  
	  
Lys	  

• Husk	  at	  når	  du	  optager	  med	  en	  smartphone,	  så	  er	  alt	  er	  automatisk	  –	  BÅDE	  lys	  OG	  
fokus	  

o Små	  forandringer	  har	  betydning	  
o Blænden	  snydes	  ved	  fx.	  vindue	  som	  baggrund,	  da	  lyset	  typisk	  strømmer	  ind	  

• Brug	  evt.	  vinduet	  som	  lyskilde,	  men	  med	  siden	  til	  eller	  forand	  dig	  selv	  –	  ikke	  bagved!	  
• Optager	  du	  ude	  med	  megen	  sol,	  så	  gå	  i	  skygge	  

o Du	  opnår	  at	  billedet	  bliver	  mindre	  “hårdt”	  og	  har	  lavere	  kontrast	  
o Du	  står	  ikke	  og	  misser	  ikke	  med	  øjnene	  

	  
	  

	  
Lyd	  

• Ekstern	  mikrofon	  er	  godt	  –	  brug	  evt.	  det	  medfølgende	  headset,	  som	  har	  en	  ganske	  
fornuftig	  mikrofon.	  

• Lyden	  runger	  og	  er	  mere	  “skarp”	  hvis	  du	  bruger	  den	  indbyggede	  mikrofon	  
• Brug	  den	  evt.	  til	  at	  optage	  “miljø-‐lyde”,	  hvis	  du	  redigerer	  og	  “nusser”	  om	  din	  video	  

senere	  
• Tæt	  og	  fornuftig	  komprimeret	  lyd	  kan	  du	  nemmest	  opnå	  i	  stue/sofa/soveværelse	  
• Optager	  du	  KUN	  lun	  lyd,	  så	  sæt	  dig	  på	  din	  seng	  med	  en	  dyne	  over	  hovedet,	  når	  du	  

optager	  


