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VALG AV TEMA 
 

 

I fordypningsoppgaven min valgte jeg å jobbe med temaet 

musikkvideo. Jeg var sikker på at jeg ville jobbe med noe innenfor 

video til oppgaven min, siden jeg bruker mye av fritiden min til å se 

på filmer, serier, YouTube osv. Dette er også en av grunnene til at 

jeg valgte å gå medielinjen. Jeg er også en stor musikk entusiast, og 

hører masse på musikk. Så jeg tenkte «hvorfor ikke slå sammen 

begge og lage en Musikkvideo!». Siden jeg ser mye på YouTube og 

hører på musikk så er det vel ikke en overraskelse at jeg også ser 

mye på musikkvideoer. En av favoritt sjangrene mine i musikk er 

rap, og til min lykke så har jeg en venn som lager rap musikk, 

nemlig Milo Bendiksen. Jeg hadde da en plan. 
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ARBEIDSPROSESSEN 

 

PLANLEGGINGEN 

 

Når jeg startet på den teoretiske delen min av oppgaven, så nevnte 

jeg planen min for Milo, og han var helt med på den. I tillegg hadde 

han tilfeldigvis akkurat startet på en ny sang som hørtes lovende ut. 

Da jeg var ferdig meg oppgaven så var sangen også ferdig, alt så ut 

til å være I boks. 

 

Musikkvideoen min var opprinnelig ment til å være en slags 

«underground low budget» type musikkvideo, med null håndholdte 

klipp, vhs effekter, og fish eye effekter. Så hørte jeg på sangen og så 

på tittelen, og fikk en ny ide. Siden sangen har en slags mystisk 

undertone og stjerne lignende klinging så hadde jeg lyst til å lage en 

mystisk sci-fi inspirert musikkvideo. Og det ble planen.  

Jeg fikk inspirasjon av Teeeezy C sin video «Aven9ers» der han 

brukte greenscreen til å lage en hvit bakgrunn bak artistene, og 

redigerte inn drone klipp over dem. Planen var å gjenskape dette I 

min video, og legge inn en stjernehimmel over kroppen til Milo. Jeg 

fant ut senere at det så bedre ut å legge det over I brillene Milo 

hadde på seg. Jeg gjorde dette ved hjelp av «Mask» verktøyet I 

premiere pro. Dette er et verktøy du kan bruke til mange forskjellige 

effekter der du vil ta vekk noe I et klipp, og legge inn noe annet. Jeg 

brukte dette verktøyet til bl.a. «brille effekten» og noen steder I 

greenscreen klippene. 
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Teeeezy C – Aven9ers 

 

 

Musikkvideoen min 
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FILMINGEN 

 

Etter jeg hadde planlagt hva jeg skulle få til var det bare å finne tider 

til å filme med Milo. Jeg planla med han tider til å filme, men siden 

Milo er en veldig travel person, så var det vanskelig å finne så mye 

tid som jeg skulle ønske jeg hadde. Alle greenscreen klippene ble 

filmet på skolen, med stativ og skolens greenscreen. Jeg filmet 

resten på lokasjoner rundt på Nesodden pluss inne hos Milo. Filme 

prosessen gikk bra, og jeg brukte 4 dager på å filme alt. det var mye 

som ikke ble med I siste klipp. F.eks en scene der Milo var stilt opp I 

en stor trapp, med duplikasjoner av han som var stilt opp rundt på 

andre steder I trappen. Dette ble ikke med fordi det ikke passet med 

resten av stilen. 

 

Siden jeg ikke har så mye erfaring med å være kameramann så var 

det er liten lære kurve på starten av filmingen, som jeg skulle ønske 

jeg hadde mere tid til å komme over. Dette slo tilbake da jeg skulle 

redigere klippene etterpå, og mytte «kaste» noe av det fordi jeg 

hadde filmet for lavt, og fordi jeg hadde fått med skyggen av dronen 

rett foran Milo I mye av kyst klippene. Mangelen på erfaring ledet 

også til at jeg filmet mye med veldig ustødig hånd, og mellom gode 

lysforhold. Noe som ikke hadde vært dårlig om jeg hadde gått for 

min opprinnelige musikkvideo stil. Men siden den nye stilen jeg 

hadde sett for meg skulle se litt mere «høy produsert» ut, så slo 

dette litt tilbake, og jeg endte med å forandre planen min, til å 

kombinere de to stilene. Hadde jeg hatt mere tid Med Milo, og 

hadde Corona ikke vært en stor faktor, så hadde jeg gått helt inn 

med den første planen. 
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REDIGERING OG KLIPPINGEN 

 

Jeg klippet alt av videoen på programmet Premiere Pro, som er et 

anerkjent program som blir brukt I mange profesjonelle 

videoproduksjoner. 

Når det var tid for å redigere så kom det et stort problem I oppgaven 

min. Jeg hadde begynt å se igjennom klippene, og satt sammen en 

rå-klipp av videoen, før alle plutselig ble sendt hjem og måtte ha 

nettbasert skole på ubestemt tid. Dette var et stort problem for meg, 

siden jeg trengte å bruke de kraftige datamaskinene vi har på 

skolen, til å redigere videoen min. jeg var I en knipe, og kunne ikke 

fortsette uten en kraftig datamaskin. Etter litt problemløsing så fikk 

jeg datamaskinen vår her hjemme til å greie å redigere klippene, 

men det gikk veldig sakte, og var veldig frustrerende. Jeg brukte 

mye av påskeferien på å prøve å redigere. En uke før innleveringen 

så stoppet datamaskinen å funke, fordi det var ikke kraftig nok til å 

redigere effektene. Jeg måtte da snakke med rektor, og fikk til slutt 

lov til å komme på skolen å redigere den siste tiden. Jeg brukte 4 

fulle dager bak en ordentlig maskin til sammen I oppgaven. Det var 

ikke nok til å ferdigstille ideen jeg hadde sett for meg, og hadde ikke 

Corona sendt meg hjem, så hadde jeg fikset og finpusset på videoen 

mye bedre. Dette var også en av grunnene til at prosessrapporten er 

litt kort. 

 

 

 

 

 

 



SIDE 6 

 

 

REFLEKSJON 

 

 

Jeg ble egentlig veldig fornøyd med det jeg greide å produsere under 

omstendighetene jeg var I. videoen ser bra ut, og det er ingen store 

feil jeg ville ha pekt ut med det første. Det var en veldig god 

læringsprosess, og jeg har lært masse nytt som jeg kan ta med meg 

videre. jeg lærte meg å være kameramann, jeg ble mye flinkere til å 

redigere og jeg lærte meg å produsere og sjefe en videoproduksjon 

på egenhånd. 

Hvis jeg hadde gjort dette igjen under bedre omstendigheter, så kan 

jeg love deg det hadde blitt enda et mesterverk! 


