
 
 

Produktion af lommefilm 
Sådan kan du selv producere en lommefilm på højst 90 til 120 sekunder. Filmen skal laves i et 

skud - kun med brug af pauseknap. Der skal ikke klippes og redigeres. 

Brainstorm på emner 

Start med at brainstorme over emner, som I gerne vil arbejde med. Det kan fx være ensomhed, 

angst, venner, respekt for hinanden, selvværd, mobning, ’at være ’perfekt’ eller noget helt andet.      

 Hvilket emne eller problemstilling vil I gerne sætte fokus på? 

 Hvad er budskabet? Hvad vil vi gerne fortælle? 

 Hvad skal filmes?  

 Hvordan skal det filmes?  

 Hvem gør hvad og hvordan? 

Lav et storyboard eller drejebog over historien, hvor I trin for trin beskriver, hvad der skal ske, og 

hvordan I vil filme det. På den måde bliver det nemmere at få styr på handling, location, perspektiv 

og lyd/replikker. Storyboardet danner udgangspunkt for jeres filmoptagelse. I kan downloade hjælp 

til at lave et storyboard på http://www.lommefilm.dk/kanaler/faste-kanaler/undervisning/storyboard   

Gåde råd:  

 Det er en god ide at øve sig lidt først for at finde ud af, hvad der virker bedst. Så lav en 

prøveoptagelse, så I ved, hvor tæt på I skal filme, for at lyd og billede er tydeligt og klart.  

 Husk altid at filme med din telefon i det brede format, vandret – ikke telefonen på højkant.  

 Undgå at holde fingrene foran linsen. Bevæg ikke mobilen for hurtigt, for så bliver 

optagelsen sløret.  

 Vær tydelig med krop og bevægelser, så det kan ses i filmen. Nærbilleder fungerer bedst, 

for det kan være svært at se, hvad der foregår på billeder på lang afstand.   

 Vær opmærksom på lyd. Der skal ikke være unødvendig støj, så man ikke kan høre, hvad 

der bliver sagt. Det kan være svært at høre, når folk snakker, på en mobiloptagelse. Jo 

tættere på du er, jo bedre bliver lyden.  

Overførsel via Bluetooth 

Filmene kan overføres via Bluetooth. Det har de fleste på deres telefon. I kan hjælpe hinanden 

med at overføre filmene, og se dem på de andre computere uden Bluetooth. 

Evt. redigering af film 

Rediger filmen i fx Moviemaker eller direkte på telefonen.  

 

Du kan finde mere hjælp til, hvordan du laver en lommefilm på 

 http://www.emu.dk/modul/produktion-af-lommefilm 


