
Videoworkshop for Skolen på La Cours Vej
Den 18. februar 2020

LAV VIDEO, 
DER VIRKER



Kort om os



• Planlægning den gode video

• Teknik

• Videoeksempler

• Øvelser i videooptagelse

• Side med mere viden

Agenda



Forventninger
• Kompetenceløft
• Stærkere formidling af budskab gennem indhold og teknik



PLANLÆG DEN 
GODE VIDEO



Fokuser på din 
modtager
Social selling – opbyg relationer

• Del viden og tips

• Virksomhedskommunikation
• Relevant og fagligt indhold
• Din målgruppe vil gerne lære



Historien - fasthold fra start til slut
Berettermodel – 7 faser (fiktion)

Hvordan kan vi lade os inspirere?
• Fasthold dit publikum ved at fx at:

• Skabe bevægelse
• Sætte noget på spil
• Skabe tvivl om udfald
• Skabe forventning om en spændende afsløring

Verdens ældste fortællermodel (Aristoteles, 350 f.kr.)
• Start - Midte – Slutning 

Den vandrette akse er en tidslinje. Den viser filmens længde. Den lodrette akse er 
spændingsaksen. Den viser spændingens niveau. 

Kilde: DFI



Start-midte-slut i praksis
1. Start: Hvorfor skal din målgruppe se videoen. Kan de lære noget? 

Fortæl dem, hvilket spørgsmål, de kan få svar på (what’s in it for me?)

2. Midte: Kom med et svar på det spørgsmål / en løsning på det problem, du gjorde opmærksom på i ‘Start’-delen? 

3. Slutning: Call-to-action: Motiver seeren til at udføre en handling (fx besøge webside med relevant information)



Eksempel
1. Start: Kunne du godt tænke dig at komme i gang med at lave dine egne videoer, men synes, 

det er lidt uoverskueligt at komme i gang?

2. Midte: I Filmspor kan vi tilbyde dig et videokursus, hvor du bliver klædt på til at lave gode videoer. 

Helt kort om hvad du lærer …

3. Slutning: Læs mere på filmspor.dk/undervisning

Målgruppe: Virksomheder, der gerne vil lære at lave video med en smartphone



Og vi har snydt lidt ...



https://player.vimeo.com/external/352737306.hd.mp4?s=c0fd7198e94cda3a02708d1e62710557bf9d9836&profile_id=175


Planlæg dine 
optagelser
• Hvad er budskabet?

• Hvem er målgruppen?

• Hvordan skal det portrætteres?

• Selfie-video – hvad skal der siges?

• Interview – hvilke spørgsmål stilles og hvem skal interviewes?

• Hvilke dækklip (illustrative scener /b-roll) skal med? 

• Lav arbejdsdokument: manuskript eller storyboard

• Husk samtykkeerklæring





TEKNIK



Præsentationsteknik
Krop og stemme
Hav et åbent kropssprog
• Kropsholdning, øjenkontakt og smil

Tal med gennemslagskraft
• Toneleje, betoning, tempo, pauser, tal med maven







Teknisk udstyr og 
filmiske virkemidler
• Lys

• Miljø

• Lyd

• Udstyr til telefonen

• Billedudsnit

• Perspektiv



Belysning



Belysning



Miljø



Miljø



Miljø



Lyd



Udstyr til telefonen
• Lampe

• Mikrofon

• Stativ

• Opgraderingsmuligheder



Billedudsnit
• Nærhed skaber identifikation og troværdighed
• Fra distance til påtrængende

Supertotal Total Halvtotal Nær Ultranær



Perspektiver



Perspektiver
Politikernes ved det …



Eksempel 1
E-learning
Implement Learning Institute

https://player.vimeo.com/external/386055782.hd.mp4?s=bb3157859872778d19d00030edaf7a22a5da8ab3&profile_id=174


Eksempel 2
Facebook-video
Ralf fra Byens Kro

https://player.vimeo.com/external/386055686.sd.mp4?s=0623c31a88e81d4bb2f5bc556d8109564319efdd&profile_id=165


VIDEOOPTAGELSE



• Marianne og Maia

• Emne: Hvorfor er GLS en god arbejdsplads?

• Jette og Nicklas

• Emne: Hvorfor skal du anvende bruge GLS næste gang, du skal sende en pakke?

Grupper og opgaven



Øvelse i optagelse
Opgave
● Lav en video over jeres emne

● Brug modellen ”Start-midte-slut”

● Brug gerne et storyboard til at skitsere jeres idé

● I har 45 minutter til opgaven

● Vi mødes kl. 15.50

‘Start-midte-slut’-model
1. Start: Hvorfor skal din målgruppe se videoen. Kan de lære noget? Fortæl dem, hvilket spørgsmål de kan få svar på 

2. Midte: Kom med et svar på det spørgsmål / en løsning på det problem, du gjorde opmærksom på i ‘Start’-delen? 

3. Slutning: Call-to-action: Motiver seeren til at udføre en handling (fx besøge webside med relevant information)



På jeres læringsside kan I finde
• Slides fra workshoppen

• Links til udstyr

• Inspiration til historiefortælling og forberedelse af din video

• Guides til installation og brug af HitFilm Express

• Links til andre gratis redigeringsprogrammer

• Links til royalty free musik

• Guides til at lave undertekster

• Guide til justering af lyd

• Tips til deling

filmspor.dk/lacoursfilm

https://www.filmspor.dk/lacoursfilm



