
5 FIF OG TRICKS
TIL AT FILME DIG

SELV

Smil og vær glad
Tag noget tøj på, som du er komfortabel i, og husk, at du 

 taler om noget, som du elsker. Lad seeren vide det. 

Tal
Nedskriv hvad du vil sige og øv dig i
at tale langsomt, tydeligt og præcist. 
*Når du optager så pas på, at du ikke

holder noget foran mikrofonen.*

Sæt dig selv i fokus
Hvis du optager på en smartphone så

tryk på motivet, som du ønsker at
filme, og lås motivet fast i den lille

firkant.

Fortid og fremtid
Når det kommer til, at din video skal
redigeres, så er det bedst, at der er

noget video før og efter, det du
gerne vil filme. Så lad et stykke tid

gå, før du begynder, og hold
positionen og motivet et stykke tid,

når du er færdig.

Hvor er solen?
Når du filmer, er det vigtigt, at solen
ikke er skarp og direkte på motivet.
Solen eller lyset må heller ikke være

bag motivet. Sørg for at finde en
naturlig lyskilde, som ikke
overeksponerer motivet.



5 FIF OG TRICKS
TIL AT TAGE ET
GODT BILLEDE

Smil og vær glad
Hvis du selv er på billedet, så husk at tage noget tøj på, som
du er komfortabel i, og som, du selv synes, ser flot ud. Hvis
du tager et billede af en anden person, så husk at snakke

sammen og få personen til at slappe af. På den måde får du
de mest naturlige billede. 

Tag et par stykker
mere

Et godt fif er altid at tage en lang
række billeder, hvor du afprøver
motivet fra forskellige vinkler og

indstillinger. På den måde er du mere
sikker på, at du fanger det helt

rigtige billede, som du skal bruge. 

Vælg den rigtige
indstilling

Kig på skærmen før, du tager billedet.
Vælg, om det skal være et almindelig

foto eller et portræt. 
Du kan let tappe med din finger på

motivet. Hold fingeren inde og bevæg
den op eller ned for at finde den
passende mængde eksponering.

Fiks din baggrund
Når du tager et billede, skal du sørge

for, at baggrunden ikke er
forstyrrende. Dette kan være rod,
voldsomme farve eller andre ting,

som tager fokus fra, hvad du gerne
vil have fokus på. 

Hvor er solen?
Når du tager et billede, er det vigtigt

at vide, hvor solen er. Du vil ikke
have den bag dit motiv eller direkte
på dit motiv. Lyset er bedst naturligt

og fra siden. Et godt tidspunkt at
tage et billede er dagens første og

sidste timer med sollys.



VIGTIGE TING AT
VÆRE

OPMÆRKSOM PÅ

Kontakt os, hvis du får brug for
hjælp

historielab@ucl.dk

Del på de sociale
medier

Opslag på sociale medier virker
bedre, når der interageres med det.

Sørg for at være aktiv i at dele,
kommentere og opfordre til

engagement.

Varighed
Sørg for, at din video ikke er længere

end 1 min. Start med dine vigtigste
pointer, og "hvorfor" folk skal læse

din artikel.

GDPR og ophav
Det er vigtigt, at du har

rettighederne og tilladelserne til
anvende billeder og video.


