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TJEKLISTE TIL VIDEO 
 
 
 

 
 
 
TJEKLISTE INDEN DU OPTAGER DINE VIDEOER 
- Alt det fundamentale du skal have styr på inden du skal optage dine videoer 

 
UDSTYRSLISTE + INSPIRATION TIL VIDEOUDSTYR 
– Pakkeliste over alt det skal have med på dine optagelser 

 
TJEKLISTE TIL DINE OPTAGELSER 
- Huskeliste over alt det tekniske/praktiske inden dine optagelser 

 
TJEKLISTE EFTER DINE OPTAGELSER 
- Hvad skal du huske på efter dine optagelser?  



	

 
videokursus.com   /   videoplus.dk   /   faceline ApS cvr: 41998377    

Bådehavnsgade 2B -  2450 Kbh. SV   -  Tlf: 26703344  -  mail@videokursus.com 

 2 P

 
 
TJEKLISTE INDEN DU OPTAGER VIDEO: 
 

o Dato for optagelsen:  
 

o Deadline for endelig video:  
 

o Location.  
Hvor skal du filme? 
Er der hensyn at tage?  
Lokaler der skal bookes m.v.? 
 
 

o Medvirkende i videoen 
 
1: Navn. Titel, rolle ________________________________________________ 
2: Navn. Titel, rolle ________________________________________________ 
3: Navn. Titel, rolle ________________________________________________ 
4: Navn. Titel, rolle ________________________________________________ 
Andet: ________________________________________________ 

 
 

o Målgruppen for videoen? 
Hvem skal du ramme? 
 

o Målet med videoen 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 

 
o Kanalvalg 

Hvilke medier skal du ramme målgruppen på?  
Altså hvilke formater skal videoen skydes i? 
16:9   /  9:16   /   1:1   /   4:5 
 
Web: ________________________________________________ 
Socialt medie: ________________________________________________ 
Kort teaser: ________________________________________________ 
Internt: ________________________________________________ 
Andet: ________________________________________________ 
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VIDEOTYPE: 
 

Interview: ________________________________________________ 
Talking head video: ________________________________________________ 
Produktvideo: ________________________________________________ 
Videosvar: ________________________________________________ 
Supportvideo: ________________________________________________ 
Testimonials: ________________________________________________ 
Andet: ________________________________________________ 
Andet: ________________________________________________ 
Andet: ________________________________________________ 
Andet: ________________________________________________ 

 
o Tekster til videoen.  

Hvem skal levere?  
Deadline: ________________________________________________ 

 
o Tekster til socialt medie /web.  

Hvem skal levere?  
Deadline: ________________________________________________ 

 
 

o Grafik til videoen. Logo m.v.  
 
Hvem skal levere: ________________________________________________ 
Hvilken størrelse: ________________________________________________ 
Hvilket format: ________________________________________________ 
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Vil du gerne i gang med video mest effektivt,  
Så skal du et smut ind forbi vores website.  

 
Her kan du lige nu få fingrende i vores Videoplus 

Her er alt er inkluderet.  
 

Videotræning & Medlemskab til fast månedlig pris,-  
Ingen binding og alt du har brug for samlet ét sted 

 
 

Se videoplus her: 

 
 

	[www.videoplus.dk]	
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UDSTYRSLISTE: 
 

 Stativ: ________________________________________________ 
 Selvfiestang: ________________________________________________ 
 Lys/lampe: ________________________________________________ 
 Mobilholder: ________________________________________________ 
 Mikrofon 1: ________________________________________________ 
 Mikrofon 2: ________________________________________________ 
 Batterier: ________________________________________________ 
 Kabler: ________________________________________________ 
 Taske: ________________________________________________ 
 Andet: ________________________________________________ 
 Andet: ________________________________________________ 

 
 
Inspiration til udstyr: 
 
Hvis du er relativ uerfaren med at skyde video med din mobiltelefon, ved du 
måske endnu ikke hvilket udstyr du har brug for.  
 
Min anbefaling er at vente med at købe udstyr til du har en idé om hvilke type 
videoer du skal i gang med. Det er afgørende for at ramme skiven første gang.  
 
Jeg vil også anbefale dig at du først går til dit bagland og finder ud af hvor meget 
video I skal lave.  
Sæt jer ned og find ud af hvilke og hvor mange videoer I skal i gang med at lave. 
 
Og sidst men ikke mindst. Hvilket budget kan I afsætte? 
 
Du kan købe alt relevant videoudstyr på www.videoudstyr.dk 
Her er alt samlet som du umiddelbart har brug for.  
 
Du kan med fordel bruge udstyrsguiden til at hjælpe dig godt på vej. 
 
På shoppen er der kun videoudstyr med i kvalitet. Og så er alt i komplette pakker.  
Dvs. du mangler ikke lige et kabel fordi den mikrofon du køber, kræver et kabel til 
mobiltelefonen. Derfor ser vores udstyr også dyrere ud end andres ;-) 

 
Du skal ikke gå ned på videoudstyr 

Men du skal heller ikke købe mere end dit behov er 
 

Se alt videoudstyr her: 
www.videoudstyr.dk  
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TJEKLISTE TIL AT OPTAGE DINE VIDEOER: 
 

o Sørg for at batteriet er ok 
Brug evt. en powerbank, langt kabel eller at have tilgang til strøm så du 
aldrig løber tør for batteri 
 

o Sørg for nok ledig lagerplads 
Uden nok plads kan du ikke optage og gemme dine videoer.  
Slet podcast, fotos, videoer m.v 
Husk også at slette i ”slettemappen” 
 

o Sæt din telefon på flytilstand 
Det er ikke nok med lydløs. 
 

o Rengør din telefon 
Både kameraet foran og bagved.  
Vær sikker på at optage klart og tydeligt ved at rense skærmen 
 

o Sørg for godt lys.  
Brug gerne vinduer eller lamper.  
Naturen er gratis, men svær at genskabe igen. 
 

o Sørg for god lyd.  
Brug en mikrofon eller optag i rolige omgivelser. 
Dårlig lyd er hyppigste årsag til at miste seere.  
 

o Optag i det rette format 
Skal du bruge videoerne til sociale medier kan du med fordel lave dine 
videoer i formatet 4:5 evt. eksperimentere med formatet 
 

o Brug din skærm aktivt 
Marker f.eks. ansigter for at korrigere lyset og fastlåse det element du 
optager 

 
 
 

Er du helt ny på videoområdet? 
 

Så kan vi anbefale at du henter vores videoplus.  
Her bliver du godt inspireret og guidet hele vejen. 

 
Se meget mere til det komplette videokursus her: 
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TJEKLISTE EFTER OPTAGELSERNE: 
 

o Samle alt udstyr sammen. 
 

o Print evt. en ny tjekliste til den næste der skal bruge udstyret. 
 

o Lad batterier op til den næste der skal bruge dem. 
 

o Udvælg dine klip. Vent med at slette til du ER færdig med din video. 
Du kan godt grovklippe dine videoer direkte fra telefonens bibliotek.  
 

o Rediger dine videoer i dit foretrukne program/app.  
 

o Få læst korrektur.  
Få en kollega til at tjekke din video for taste- og stavefejl.  
 

o Vær kritisk 
Skær videoen ned til det minimale modtagerne kan nøjes med.  
 

o Del din video 
Gem på din telefon 
Gem på din computer 
Gem i Dropbox, Google drev, Box m.v.  
Del på Youtube/Vimeo: _________________________________________________ 
Del på web:__________________________________________________ 

Del på Socialt medie 1: _________________________________________________ 

Del på Socialt medie 2:__________________________________________________	 	
Del på Socialt medie 3:__________________________________________________ 
Del på web: _______________________________________________________________ 

 
 
God fornøjelse med dine videoer. 
Har du brug for mere inspiration, kan du hoppe ind på videokursus.com og læse 
vores blog, og hente en masse gratis materiale.  
 
PS.  
Nå ja, og så holder vi jo også videokurser ;) 
Skal du i gang med video, men ikke er sikker på hvordan du tackler det, og 
hvordan du mest effektivt kommer i gang, ja så hiv gerne fat i os.  
Eller tilmeld dig direkte på vores webshop. 
 
Vi er kompetente og faktisk ret flinke ;o) 
 

www.videokursus.com    /   www.videoplus.dk 


