
                                
 
 

 
 

#livingSTEM guide 
Sådan laver du en video 

www.livingstem.eu              

 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

The #livingSTEM project (2019-1-BE01-KA201-050529) was funded with 
support from the European Commission. This communication is solely 
the responsibility of the authors and the Commission is not responsible 
for any use that may be made of the information contained therein.



                   

Dette #livingSTEM-projekt er medfinansieret af EU's ERASMUS + -program. Dens indhold afspejler forfatternes synspunkter, og Europa-
Kommissionen kan ikke holdes ansvarlig for enhver brug, der kan gøres af oplysningerne deri. (2019-1-BE01-KA201-050529) 

 
https://www.livingstem.eu/ 

2 

 
 
 
 
 
 
INDHOLD 
 
1. FORPRODUKTION: IDÉ, INDHOLD, STIL OG RESULTAT .................................................. 3	
1.1 IDÉ / EMNE ................................................................................................................................. 3	
1.2 Start med et resumé .................................................................................................................. 3	
1.3.  Grundlæggende spørgsmål: ................................................................................................... 3	
2. VIDEOENS STRUKTUR (RÆKKENFØLGE OG FORM) ...................................................... 4	
2.1. Hilsen og tilgang (introduktion) ............................................................................................... 4	
2.2. Indholdskerne (udvikling) ......................................................................................................... 4	
2.3. Afslutning og invitation (resultat) ............................................................................................. 4	
3. STIL (NARRATIV OG VISUEL) .................................................................................................. 5	
3.1. Fortællende stil .......................................................................................................................... 5	
3.2.1. Storyboard og kamerabilleder (Storytelling canvas) ........................................................ 5	
3.2.2. Kom i gang .............................................................................................................................. 6	
4. PRODUKTION .............................................................................................................................. 6	
4.1 Optagelse af videoen ................................................................................................................. 6	
5. POSTPRODUCTION ................................................................................................................... 8	
5.1. Redigering .................................................................................................................................. 8	
5.2. Software ...................................................................................................................................... 8	
5.3. Kredit og anerkendelse for indsatsen (deltagere, support og indhold fra andre) ............ 9	
6. SLUTRESULTAT - VIDEOEN ..................................................................................................... 9	
 
  



                   

Dette #livingSTEM-projekt er medfinansieret af EU's ERASMUS + -program. Dens indhold afspejler forfatternes synspunkter, og Europa-
Kommissionen kan ikke holdes ansvarlig for enhver brug, der kan gøres af oplysningerne deri. (2019-1-BE01-KA201-050529) 

 
https://www.livingstem.eu/ 

3 

 

1. FORPRODUKTION: IDÉ, INDHOLD, STIL OG RESULTAT 
 
Inden du tager dit kamera eller en mobiltelefon i hånden og begynder at optage, skal du 
planlægge produktionsprocessen i detaljer. Vælg, hvad du vil fortælle, og hvordan. Tag 
disse elementer i betragtning: ideen (emne), struktur, script, stil og målgruppe for din 
video. 
 

1.1 IDÉ / EMNE 
Hvad handler din video om? Hvad er emnet? 
Hvad snakker du om? Hvad vil du fortælle? 
De virker som enkle spørgsmål, men det er vigtigt, at afklares. 
Vi anbefaler at følge disse trin: 
 

1.2 Start med et resumé 
Du kan blive fristet til at springe dette trin over,  men det skal du ikke! 
  
I resuméet kan du dokumentere svarene på de vigtigste spørgsmål om dit projekt, så alle, 
der er involveret i optagelsen af videoen, er på den samme side. Hvis du befinder dig midt 
i optagelsen, og du er klar over, at du har brug for at gentage en del, kan du ganske enkelt 
kigge på dit résume, der indeholder mål og projektplanen, som du har udviklet sammen 
med dit team, og det bliver lettere at løse problemet. 
 
Når du skriver dit resumé, skal du fokusere på dine mål, emnet og nøglepunkter. Det 
behøver ikke at være fancy eller følge en bestemt form, men det skal indeholde nogle 
grundlæggende spørgsmål omkring videoen. 

1.3.  Grundlæggende spørgsmål: 
• Hvad er målet at optage videoen? Hvorfor gør du det i første omgang? 
• Hvad er det publikum, du vil nå ud til? 
• Hvad er emnet, du vil tage fat på? Jo mere specifik du er her, jo bedre. 
• Hvis du f.eks. bygger en lodret have, kan du vælge "Hvilket materiale du skal købe 

til en lodret have?" som dit emne. 
• Hvad er nøglepunkterne? 
• Hvad skal seerne lære? 
• Hvad bliver opfordringen til handling (call to action)? 

 
Når du har skrevet spørgsmålene ned, skal du samarbejde med dit team for at komme 
med svarene - og brug det som en oversigt over dit script. 
Du kan nemt oprette en delt oversigt online (f.eks. på Google docs) som en dynamisk 
skabelon, som du kan revidere, og som dit team kan samarbejde om. 
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Prøv at stille og besvare så mange spørgsmål som muligt, inden du går videre til 
næste trin. 

 

2. VIDEOENS STRUKTUR (RÆKKENFØLGE OG FORM) 
 
Når du har besvaret dine spørgsmål, kan du starte scripting. Du vil sandsynligvis føle dig 
fastlåst ved dette trin; den første ting at tænke over er strukturen i din video. Hvad kommer 
først? Hvad er den centrale del, uden hvilken videoen ikke ville have nogen betydning? Og 
hvad er den bedste måde at afslutte, så videoen har en virkningsfuld effekt på publikum? 
 
Følg disse trin for at organisere strukturen: 

2.1. Hilsen og tilgang (introduktion) 
Dette er præsentationsdelen. Det tjener til at give publikum oplysninger: hvor det sker, når 
det sker, hvem der taler, hvem der deltager ... og giver plads til hovedemnet. Du kan starte 
simpelthen med: "Hej, jeg er (navn), fra (projekt)." 
  
*Tip:  Det kan være en god idé at skrive din introduktion i slutningen, når du er sikker på, hvad du 
vil sige i kerne- og lukningsdelene. 

2.2. Indholdskerne (udvikling) 
Udvikle emnet og præsenter nøglepunkterne. Det er godt at bruge en sekvens, der gør 
informationen mere forståelig. Dette er det afsnit, der skal vare længere end de andre og 
altid besvarer spørgsmålet om: "Hvad ... sker / handler det om / vil du sende?" 

2.3. Afslutning og invitation (resultat) 
Få indholdet i dette afsnit til at linke til det, du diskuterede i kernen af indholdet. Prøv at 
være inspirerende, giv en afsluttende besked eller opfordre til strategisk handling, så 
seeren vil vide mere. Det er vigtigt at bemærke, at denne del ikke kun er et farvel, det er 
en konklusion og bør derfor være i tråd med det, du tidligere har rejst. Det mest nyttige 
spørgsmål her ville være, hvad og hvordan ønsker du, at dit publikum skal huske din video 
/ historie? 
 
* Tip: Hvis du vil have dine seere til at handle, skal du inkludere en opfordring til 
handling (CTA-Call To Action) . Fortæl dem hvad de skal gøre, når de har set videoen: 
læs relateret indhold, gå til en webside, del videoen, download noget, osv.  
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3. STIL (NARRATIV OG VISUEL) 
 

3.1. Fortællende stil 
Når du har en ramme for dit script, er det tid til at begynde at skrive. Dit script behøver ikke 
at være høj litteratur, men det skal være klart, kommunikativ og engagerende. I den type 
onlinevideo, du laver, er det bedst at bruge afslappet sprog. Det lyder lettere sagt end 
gjort, her er nogle nemme tip: 

o Enkelt sprog: Dit script skal være let at læse og let at forstå for dit publikum. Medtag 
ikke buzzwords. 

o Forestil dig at du taler med en ven: Når du tænker på dit publikum som tæt på dig, er 
det meget lettere at skrive i en mere naturlig tone. 

o Hold dine sætninger korte: Hvis dine sætninger er lange, vil du sandsynligvis blive 
kompliceret, og dit publikum keder sig. 

o Hold	det	naturligt: Det er let at blive stresset over grammatik, men du skal have din 
video til at føles naturlig. Skriv som du ville tale. 

*Tip: Se videoer, der kan sammenlignes med dine egne. Et par eksempler giver dig en idé 
om, hvad der fungerer (og hvad der ikke fungerer). 

 
Nu er det tid til at skrive! Husk to vigtige ting: 
 
a) Følg den struktur, du oprettede før  
b) Bliv ikke kringlet. Vær konkret og forsøg at sige en masse med få ord. Hvert ord i en 
video tager tid, og du vil gerne have en kort og nem at se video. 
 
3.2. Visuel stil 
Når du ser på eksempler på videoer lavet af andre mennesker, skal du være opmærksom 
på, hvordan de ser ud: Er kameraet tæt på eller langt fra det, der vises? Taler der en 
person foran kameraet eller er der en usynlig "voiceover"? Er der klips, der viser andre 
detaljer, steder, tegn, eller er det et enkelt langskud? Bruger du musik eller en anden 
effekt? 
 
Disse stilbeslutninger kan løses ved at være opmærksom på følgende: 

3.2.1. Storyboard og kamerabilleder (Storytelling canvas) 
Forestil dig, hvordan du vil have din video til at se ud. Stop ved hver sætning i dit script, og 
prøv at gøre det til et billede i dit hoved. Overfør det derefter til papir i små vignetter, som 
om du lavede en tegneserie. Brug # LivingSTEM Storytelling-lærredet til denne øvelse. Du 
behøver ikke være en stor tegneserie, bare læg den ned på nogen måde, du kan, så du 
kan huske, hvordan du vil optage hver del af videoen. Du foretrækker måske at bruge 
punkttegn til at tegne ... 
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Det kan være nyttigt at kende forskellige typer kamerabilleder og vinkler og deres 
muligheder. Her lidt info:  https://boords.com/blog/16-types-of-camera-shots-and-angles-
with-gifs 

3.2.2. Kom i gang 
Nu er du ivrig efter at optage, men her stadig et par flere trin før optagelse: 
 
a) Vælg: 
- Et sted: det sted, hvor du optager,  som giver dine optagelser en egen identitet. 
- En god rollebesætning: vælg den rigtige person til at tale foran kameraet  
- Gode rekvisitter: Har du brug for ekstra elementer til at forstærke din besked? Noget 
specielt tøj? Symboliske genstande, som du kan bruge, f.eks. en spade, en rive, 
havehandsker, en solhat ... 
 
At være opmærksom på disse detaljer kan være til stor hjælp for at forstærke den besked, 
du ønsker at sende, og for at få din video til at skille sig ud fra resten. 
 
b) Prøv: 
Når du har udarbejdet dit script, og inden du optager, kan du læse scriptet højt. Nogle 
sætninger lyder bedre på papir, end når man taler. Denne praksis kan hjælpe dig med 
bedre at forstå "FLOW" og budskabet din video og at blive fortrolig med teksten og undgå 
et stort antal fejl på optagelsestidspunktet. 

4. PRODUKTION 
Når du har forberedt alt ovenstående, vil optagelse af videoen være hurtig og nem. Bliv 
styret af dit script og din plan, men improviser og forbedr, når du optager. Gentag 
optagelser, prøv alternativer, lyt til forslag fra teamet, og ret fejl, du finder. 
  
En måde at få dit script til at lyde bedre, når det tales foran kameraet, er at opdele det i 
mindre scener, som er lettere at huske.  
 
*Tip: Hvis du bekymrer dig om at huske linjer, her en video om oprettelse af en 
hjemmelavet teleprompter (tekstmaskine): https://www.youtube.com/watch?v=ybyCb7SK-
EA 

4.1 Optagelse af videoen 
Her er nogle grundlæggende tip til videofilmning, der hjælper dig med at producere en 
video af højere kvalitet. 
 

• Hold altid dit videokamera, fotokamera, smartphone eller iPad vandret. Hvis du har 
et valg, skal du vælge et videokamera til filmoptagelse. 

• Brug aldrig zoom. Det er meget bedre at bruge dine ben til at komme væk eller 
komme tættere på. 
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• Flyt ikke kameraet i nogen retning under filmen: ingen venstre - ingen højre; ingen 

op - ingen ned. Dette gør det muligt for videoen at blive klarere og have højere 
kvalitet. 

• Brug hvis muligt et stativ. Du kan også finde forskellige elementer, der kan bruges 
som et stativ; for eksempel stole, borde, gulv osv. 

• Når du filmer, skal du holde kameraet ligesom du ville holde det, når du tager et 
stillbillede. Hold dog kameraet i denne position i længere tid, ikke mindre end et 
billede (20 sekunder) ... og flyt det ikke. 

• Hvis du planlægger at filme fra forskellige vinkler, skal du huske på, at hver frame 
skal være mindst 20 sekunder. Hvis du optager nogen, der taler om noget, 
fortsætter du med at optage, så længe det er nødvendigt. 

• Hvis du vil bruge forskellige frames, kan du bruge 3 slags framesnit:  
- Kombination af billede og lyd, der er optaget separat: Du kan bruge 
optagede frames, mens du udførte aktiviteten. I så fald kan du vise billeder af 
indlæringsprocessen og samtidig elevernes stemme, der taler om det.           
- Generel visning: Du kan filme elever, der taler om deres oplevelse, men 
prøver at vise rummet eller det rum, hvor de er i øjeblikket. Det kan være 
relevant, hvis du optager videoen i det rum, hvor de har udført deres 
læringsoplevelse.           
- Detalje / portræt: du viser bare ansigtet - den øverste del af kroppen. Du 
fokuserer på den person, der taler. I dette tilfælde skal du sørge for, at du 
optager uden meget plads over personens hoved.           

• Tænk på lyd, når du filmer interviews eller personer, der taler: det er bedre at bruge 
en mikrofon. Hvis du ikke har en, er det bedre at optage i et tomt rum uden 
støj. Vær så tæt på personen som muligt for at få en bedre lyd. Ellers kan 
optagelyden være af lav kvalitet.     

• Tænk på lyset, når du filmer. Du kan så vidt muligt undgå at optage på et solrigt 
sted eller i nærheden af et vindue eller enhver lyskilde, der kan påvirke 
billedkvaliteten. 

• Når du filmer et interview, skal du placere personen i hjørnet af rammen 
(frame). Personen skal se halvvejs lige ud og halvvejs i anden retning. 

• Den person, der taler, skal undgå at se direkte på kameraet. De skal glemme 
kameraets tilstedeværelse og skal fokusere på din øjenkontakt - hjælp dem ved at 
se dem i øjnene.   

• Hvis du laver et interview, skal du ikke tale mens du filmer den anden person. Stil 
klare spørgsmål og vær så stille.  Hvis du har brug for at hjælpe dem, kan du bare 
nikke, men ikke lave nogen lyd. Husk, kamera optager dig også! 

• Download dit indspillede materiale til en harddisk. Tjek to gange for at være sikker 
på at du gjorde det. Gem det i en mappe, og tilføj info om, hvad du filmede, hvem 
du har filmet, og hvornår du filmede det. 
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5. POSTPRODUCTION 

5.1. Redigering 
Redigering udgør 50% af din video. Det er det øjeblik, hvor din video vil tage form. Nu vil 
dit script igen være nyttigt. Det vil guide dig, når du samler optagelses scener, og sikrer, at 
videoen transmitterer budskabet, du oprindeligt forestillede dig. 
 
Det kan være meget sjovt at redigere en video; det er en proces med at bringe projektet i 
orden. Der er ikke behov for at bruge sofistikeret software til et godt resultat. Der er mange 
redigeringsværktøjer. Her et par eksempler, fra enkle til mere professionelle og for 
forskellige operativsystemer: 

5.2. Software 
I mange tilfælde vil det ikke være nødvendigt at købe ekstra software. Fra og med 
Windows XP inkluderer Microsoft en simpel redigeringsapplikation (Movie Maker), der er i 
stand til at producere amatørvideo. Apple Mac-brugere har normalt iLife , som indeholder 
iMovie (HD), iDVD og iPhoto. Som regel, de dyrere pakker er mere alsidige, nogle gange 
mere stabile, men også mere komplekse at bruge.   
  
Følgende kan allerede være på din computer: 
 
1. Redigeringssoftware: 

-�Windows Movie Maker (gratis og følger med Windows XP og Vista)        
-�Adobe Pemier- elementer        
-�Pinnacle Studio        
-�Ulead Videostudio        
-�iMovie (HD) og iDVD (følger normalt med Apple Mac-computere) 

 
2. Et program til at importere og redigere digitale fotos for eksempel: 

- Adobe Photoshop Elements 
- iPhoto or Photos (usually included with Apple Mac computers) 
 

3. Et program for lydimport og kontrol: 
 
Normalt har videoredigeringsapplikationer gode lydfunktioner. Til optagelse af længere 
voice-overs eller redigering og blanding af lyd er der freeware- eller shareware-
applikationer, der kan downloades, f.eks. Audacity og Soundforge . 
 
4. Valget af videoredigeringsprogrammer afhænger af brugerens behov og 
dygtighed. Sørg for at vælge en videoredigeringssoftware, der passer til dig. Men ingen 
grund til at bruge penge! Der er mange gratis muligheder med alle de funktioner, der kan 
få dine videoer til at se professionelle ud. 
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Her er en liste over nogle gratis tilgængelige videoredigeringsværktøjer: 
 
- Vimeo https://vimeo.com/create/category/free_templates 
- Youtube https://www.youtube.com/watch?v=84uLZ2pPebI 
- Filmora9 (Compatibility: Windows, Mac) https://filmora.wondershare.com/ 
- VSDC Free Video Editor for beginners (Compatibility: Windows) 

http://www.videosoftdev.com/free-video-editor?AVGAFFILIATE=82405&__c=1 
- OpenShot - Free Open Source Video Editor for Beginners (Compatibility: Windows, 

Mac, Linux): https://www.openshot.org/ 
- Lightworks - Free Video Editor for Professionals (Compatibility: Windows, Mac, 

Linux) https://www.lwks.com/ 
- Shortcut - Free Open Source Video Editor (Compatibility: Windows, Mac, Linux) 

https://shotcut.org/ 
 

5.3. Kredit og anerkendelse for indsatsen (deltagere, support og indhold fra andre) 
Mange springer over kredit og anerkendelse og synes, de er det mindst interessante 
element i en video. Det er dog meget vigtigt at inkludere dem. De er den del, hvor du viser, 
hvem der har samarbejdet, og hvor du kan sige "tak" for enhver støtte, du har 
modtaget. Undgå konflikter og undladelser ved at oprette en liste over alle de personer, 
der er involveret i projektet, over alle dem, der har hjulpet dig med at lave videoen, og give 
kredit til det materiale fra andre, du har brugt (videofilm, musik, fotos , grafik ...). Brug et 
øjeblik på at designe og skrive denne del korrekt, så den har alle relevante oplysninger og 
er sjovt at se. 

6. SLUTRESULTAT - VIDEOEN 
Dette er slutningen af processen. Når du er ankommet her, skal du sandsynligvis kun 
eksportere videoen (du kan se hjælpemateriale om det her:  
https://www.rocketstock.com/blog/4-video-formats-to-export-with/) og offentliggør det 
efter dine behov, teamets behov eller behov af dem, som har givet dig opgaven til at lave 
videon. 
 


