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Den virtuelle punktering  
Eksempel fra opgave til løsning! 
- ”Den simple drejebog” 
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Planlægning - Billedformat 1 

 Her vises et Heltotalt billede af en 
bil. 
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Planlægning - Billedformat 2 

 Her vises et Halvtotalt billede af en 
bil. 
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Planlægning - Billedformat 3 

 Her vises et Nærbillede af en bil. 
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Planlægning – Simpel drejebog 
Simpel drejebog til video 
 

 
Handling Beskrivelse Billede Lyd (reallyd/speak mm) 

1 

 

Skiltning:  

”Instruktion i hjulskift” 

Heltotal billede af 

bilen. 
 

 

2  Skiltning: 
”Find hjælpemidler” 
 

Sort baggrund  

3 
 

Person, der sidder i bilen, 
finder instruktionsbogen 

frem og læser 
 

Halvtotal billede af 
person der sidder i 

bilen 

 

4 
 

 

Personen sætter bilen i gear 
og trække håndbremsen 

 

Halvtotal billede af 
person der sidder i 

bilen 

”Det er en rigtig god ide 
at læse bilens 

instruktionsbog inden 
man ….” 
 

4 
 

Personen finder værktøjet 
frem i bagagerummet 

 

  

5 

 

Personen placering donkraft 

og foretager en foreløbig 
tilspænding 

 

  

6 
 

Personen løsner boltene på 
hjulet 

 

  

7 

 

--- osv ---   
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Udstyr 

Til løsning af denne opgaven skal anvendes følgende udstyr:  

 Et digitalt videokamera. 

 Kamerastativ. 

 En computer med en videoredigeringssoftware. 

 Kabel til overførsel af video fra videokamera til computer. 
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Produktion - Videooptagelser, opgaver og roller 

Kameramand og instruktør 

Skuespiller 
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Eksempler på optagelser: 

 Heltotal af ”Flyt skruer”. 

 

 

 

 Halvtotal af ”Person, der sidder i bilen”. 

 

 

 

 Nærbillede af ”Donkraft placering”. 

Produktion - Videooptagelser, indstillinger 
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Redigering - Tilslutning af kamera 

Overførsel via USB 

Videokameraer med HD eller FLASH-hukommelde 
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Redigering - Redigeringsprogram 

Af primære funktioner indeholder et 
video-redigeringsprogram: 

 Indlæsning af video fra 
videokamera. 

 Opklipning af video i mindre 
elementer i relation til indstillinger i 
drejebogen. 

 Indlægning af speak og anden lyd. 
 Indlægning af tekst 
 Sammenklipning af alle indstillinger 

til en samlet video. 
 Rendering af video. 
 Eksport af video. 


