
Video i undervisningen 
- Planlægning, videooptagelse, redigering, 
publicering og QR 

1 Video 



Typer 
- Lærer-/skoleproduceret video 

Typer: 

 Barfodsoptagelse fra en undervisningssituation 

• Ved ”barfodsmetoden” anvendes der ikke tid på forberedelse.  
Det kan eks. være en optagelse af en undervisningssituation. 

• Optagelsen kan efterfølgende klippes til, så der vises et eller flere 
korte klip. 

 

 Gennemarbejdede og planlagte videoklip 

• Her foretage der en grundig planlægning inden man går i gang 
med optagelserne. 

• Planlægningen anvendes både under optagelserne og under 
redigering. 

– Vi ser nærmere på denne 
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klip1.wmv
http://www.mercantube.dk/player.php?fid=121
Auditivt-digital.wmv


Proces 

• Planlægning (udarbejde en drejebog for videoen)  
 

 

• Videooptagelse (optage videoklippene) 
 

 

• Redigering (sætte klippene sammen, og evt. indsætte tekst, 
effekter, overgange, speak, lyde og musik)  

 

 

• Publicering til nettet (ex på mercantube) 
 

 

• Evt. anvende QR-kode (ex opsætte dem på maskiner og ved 
værktøj) 
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Planlægning – Simpel drejebog 

Simpel drejebog til video 
 

 
Handling Beskrivelse Billede Lyd (reallyd/speak mm) 
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Video kan optages med mange typer af optagere. 

Videooptageren/optagemedie 
 



 
 
 
 
 

• Billedindholdet i videoen er med til at fortælle historien, hvorfor det er vigtigt at 
vælge de rigtige formater 

• Start med et total billede (sætte scenen), så man kan se hvad der er man vil 
fortælle og gå derefter i detaljer vha. halvtotal og nærbilleder 
 

• Eksempel fra justering på en svejser 
 
 

• Scenen kan også sættes  
ved at vise slutproduktet 
først, altså hvad drejer det 
sig og hvor skal vi hen? 

Optagelse 
- Obs-punkter ved optagelse af video 

Video 6 

Nærbillede 
Total billede Halvtotal billede 

Scenen sættes. 

En kort optagelse  

af svejseren 

Herefter optagel-

sen af justeringen 

Scenen sættes 

 
 

Slutproduktet 

vises 

Processen 

 
 

 

testMoviemaker.wmv


• Film aldrig i modlys 

• Ex ikke filme mod vinduerne 

• Billedet fra videoprojektoren kan også  
være et problem 
 

• Filmes der i et lokale, hvor lyset er tændt,  
skal man passe på lyset, der kommer udefra  

• Lys fra lamper og armaturer er normalt  
gulligt, hvor lyset udefra er blåt 

 
 

• Pas på sorte og hvide baggrund 
          Her forsvinder personen 
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Optagelse 
- Obs-punkter ved optagelse af video 



• Prøv at skabe dybde i optagelserne 

• Optag ikke direkte op ad en væg 
 

• Undgå at zoome ind eller ud og panorere (dreje optageren), specielt hvis 
videoen skal komprimeres til Internettet 

• Det virker forstyrrende 

• Det kan ex give pixelfejl i billedet ved dårlig båndbredde 

• Set hvidbalance hver gang kameraet flyttes (sikre at hvidt er hvidt) 

• Ved hvidbalance skal kameraets optik se  
et hvidt stykke papir, hvorefter der trykkes  
på hvidbalanceknappen på kameraet  

• Anvend stativ hvis muligt 

• Det virker forstyrrende hvis billedet ryster 

• Anvend ekstern mikrofon hvis muligt 

• Den bedste lyd opnås når mikrofonen er tæt på ex personen 
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Optagelse 
- Obs-punkter ved optagelse af video 

Pga. af manglende 
hvidbalance er den 
hvide dug gul 



Videoformater 
  

Video 9 

Filformater 
Filformat Betegnelse Beskrivelse Optager i dette format 

AVI Audio Video Interleaved Et filformat, der normalt fylder meget. Ingen 

WMV Windows Media Video WMV er et Microsoft format, som er meget udbredt 
under Windows styresystemet. 

Smartphones med 
Windows Mobile 5/6 

MP4 Moving Picture Experts 
Group 
MP4 er en forkortelse for 
MPEG-4. 

MP4 er et meget udbredt filformat, som kan afspilles 
på mange forskellige medier. Det er pt. ikke så udbredt 
som optageformat for Smartphones. 

Smartphones som ex 
Samsung Galaxy og 
Nokia N95 

MOV  MOV er et filformat, som er optageformatet i mange 
digitale kameraer. 

iPhone 

3GP 3rd Generation Mobile 
Video Standard 

3GP er en simpel version af MP4 formatet, og det 
anvendes af både mobiltelefoner og nogle 
Smartphones. 

Mobiltelefoner fra ex 
Nokia og Sony Ericsson 
samt Smartphones som 
ex HTC Android enheder 

MTS/MT2S Betegnelse for AVCHD 
(Advanced Video Coding 
High Definition) 
filformatet 

AVCHD er et filformat, som anvendes til optagelse og 
afspilning af High Definition video, og som anvendes 
af de nye AVCHD videokameraer. 

Ex videokameraer fra 
Sony 

 

Videoformater 
Format (højde x bredde) Beskrivelse 

1920 x 1080 HD 1080 formatet (ægte Full HD i 16:9). Bl.a. HTC Sensation og 
Samsung Galaxy S II (Android) kan optage i dette format. 

1280 x 720 HD 720 formatet (16:9). Bl.a. iPhone, HTC Sensation, HTC 
Desire og Samsung Galaxy S II (Android) kan optager i dette 
format. 

960 x 544  QHD formatet. Bl.a. HTC Sensation, HTC Desire og Samsung 
Galaxy S II (Android) kan optage i dette format (16:9). 

640x480 VGA-format (4:3). Bl.a. Nokia N95 og Android telefoner kan 
optage i dette format. 

352x288  

176 x 144 Typisk format fra gl. mobiler (Ikke super på en computerskærm) 

128 x 96 Typisk format fra gl. mobiler (Ikke super på en computerskærm) 
 

4:3 16:9
Billedstørrelsesforhold
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Bitrate og Codec 
 

 

 Bitrate betegner hvor mange data, der bliver dekodet pr. sekund.  
Dvs. hvor mange data, der leveres fra videofilen pr. sekund 
 Bitrate angives som bps (bits per second). Ex betyder 528 Kbps  at der leveres omkring 

528.000 bits pr. sekund 

 Der anbefales 2.000 Kbps 

 

 CODEC (Compressor/DECompressor  eller COder/DECoder) er betegnel-
sen for algoritmen, der anvendes i forbindelse med komprimering af en fil. 
 Codec encoder videodataene til komprimerede data i en videofil, og decoder data 

tilbage i forbindelse med afspilning af filen. 

 

 

 

 

 H.264 er i øjeblikket en af de mest anvendte CODEC format 
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Overførsel af video til computeren 
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Optager Filformat Overførsel til computeren 

Sony HD video-
kamera  
ex HDR-CX130E 

MTS Tilslut kamera til computerens USB med et USB-kabel og tryk på USB Connect på kameraet. 
- Klik på Åben enheden for at vise filerne via vinduet Automatisk indspilning. 
- Klik på Gennemse filer og på Storage Media 
- Klik på folderen med dato for optagelse 
- Vælg file(r) og gem dem på computeren 

Canon spejl-
refleks kamera 
ex EOS 500D 

MOV Tilslut kamera til computerens USB med et USB-kabel og sæt kameraet i ON. 
Videoen kan kopieres til computeren som flg.: 

- Klik på Åben enheden for at vise filerne via vinduet Automatisk indspilning. 
- Klik på SD, på DCIM og på 100CANON 
- Vælg file(r) og gem dem på computeren 

iPhone MOV Tilslut iPhonen til computerens USB med det medfølgende iPhone-specialkabel. 
Videoen kan kopieres til computeren som flg.: 

- Klik på Åben enheden for at vise filerne via vinduet Automatisk indspilning. 
- Klik på Internal Storage og på DCIM og på 800AAA 
- Vælg file(r) og gem dem på computeren 

Samsung 
Android 

MP4 Tilslut Smartphonen til computerens USB med det medfølgende USB-kabel. 
- Klik på Åben enheden for at vise filerne via vinduet Automatisk indspilning. 
- Klik på GT-I9100, på Phone, på DCIM og på Camera 
- Vælg file(r) og gem dem på computeren 

HTC Android 3GP Tilslut Smartphonen til computerens USB med det medfølgende USB-kabel, og klik på Diskdrev-
ikonet på HTC’en. Afslut med klik på Udfør. 

- Klik på Åben enheden for at vise filerne via vinduet Automatisk indspilning. 
- Klik på DCIM og på 100MEDIA 
- Vælg file(r) og gem dem på computeren 

Creative VADO 
HD 

VMA Tilslut VADO’en til computerens USB med det indbyggede USB-kabel. 
- Klik på Åben enheden for at vise filerne via vinduet Automatisk indspilning. 
- Klik på DCIM, og på 100VIDEO 
- Vælg file(r) og gem dem på computeren 

Zoom Q3 og 
Zoom Q3 HD 

MOV Tilslut Zoom-kabel til computerens USB. 
Videoen kan kopieres til computeren som flg.: 

- Klik på Åben enheden for at vise filerne via vinduet Automatisk indspilning. 
- Klik på DCIM 
- Klik på 100_ZOOM 
- Vælg file(r) og gem dem på computeren 

 



Konvertering af video 
- kan ændre billedstørrelse, komprimere og ændre filformat 
 

 Filformatet fra en mobiltelefon, en Smartphone eller et videokamera er 
normalt låst til et bestemt format og codec, og omvendt skal videoen have 
et bestemt format og codec for at kunne afspilles på ex en Smartphone. 
Der kan også være begrænsninger i videoredigeringsprogrammet. Ex kan 
Movie Maker ikke indlæse og gemme i alle video filformater.  

 Det kan derfor ofte være nødvendigt at ændre filformatet og codec, 
hvilket kan gøres i et såkaldt videokonverteringsprogram. 

    Af konverteringsprogrammer kan 
ex anvendes: 

 - Sothink Video Converter 
Se nærmere under Video på 
www.it-medier.dk 

 - Se vejledning i PowerPoint 
Sothink Video Converter.pptx 
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http://www.it-medier.dk/
http://www.it-medier.dk/
http://www.it-medier.dk/


Redigering af video 
 

 Det ”rå” videoklip skal ofte redigeres til den endelige video 

 Redigeringen består ex i at: 

 Fjerne dele af de enkelte videoklip 

 Sætte videoklippene sammen i den rigtige rækkefølge 

 Indsætte effekter på videoklippene 

 Indsætte tekst i starten af, på og efter videoklippene 

 Indsætte overgange mellem de enkelte videoklip 

 Op- og nedtone lyden mellem nogle af videoklippene 

 Gemme den samlede video 
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Programmer til redigering af video 
 
 Af redigeringsprogrammer kan fremhæves: 

 Windows Movie Maker 2.6 

• Supporterer ikke alle videoformater og understøtter ikke HD  

 Windows Live Movie Maker 

• Kan anvendes på Windows 7/8, og supporterer mange videoformater 
og understøtter HD 

 Pinnacle VideoSpin 

• Gratis program med danske menuer 

 Pinnacle Studio 16 HD (seneste udgave) 

• Brugervenligt program (kan anvende VideoSpin projekter) 

 Adobe Premiere Elements 

• En neddroslet udgave af Premiere Pro 

 Adobe Premiere Pro 

• Professionelt program 

Se nærmere under Video på www.it-medier.dk 
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Distribution af video 
- ex via mercantube.dk 
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Upload af video 

Se video 

Player 

Automatisk QR-kode til video 

Kode til indlejring af 
video på andre sider 

Link til video 
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 QR Code (Quick Response) er en form for todimensionel "streg"-kode 

 QR Coder kan bl.a. indeholde: 

 Links til hjemmesider og videoer 

 Tekster (maks 1852 karakterer) 

 QR Coden kan skabe et link mellem den digitale og den analoge verden 

 På mercantube.dk produceres der automatisk en QR-kode 

 QR Coden kan manuelt produceres via qrcode.kaywa.com 

 QR Coden kan læses via en App på en smartphone 

 Oversigt over QR-code reader Apps kan ses på  
it-medier.dk under Mobile enheder 

 

 

QR-koder 
- Andre hints 

http://qrcode.kaywa.com/
http://www.mercantube.dk/player.php?fid=298
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QR-koder 
- KAYWA QR code gennerator 

1.  
Indsæt link 

2.  
Generer QR 

3.  
Kopier QR 



QR-koder ved drejebænken i værkstedet 
- Instruktionsvideoer via mobilen 
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