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Sammanfattning 
Denna rapport handlar om hur utbildningsfilmer skapas. Syftet med rapporten är att förklara 

hur arbetet gjorts med att skapa utbildningsfilmer. Hur det går till, steg för steg, när en 

utbildningsfilm skapas och vad som är viktigt att tänka på när man till exempel filmar eller 

redigerar. Det kommer att finnas bilder med förklarade text så att det ska vara lätt att förstå 

samt få en inblick om hur det kan se ut. En utbildningsfilm kan exempelvis följa en 

föreläsning eller beskriva en operation och den används till att utbilda studenter. Den blir ett 

utbildningsmaterial som kan användas via en klassmiljö men även för distansstuderande.  Det 

färdiga resultatet läggs sedan upp på en hemsida där elever kan gå in och titta på det. 
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1. Inledning  

Arbetet kommer att handla om hur man gör olika filmer som blir till utbildningsmaterial. För 

att kunna göra dessa filmer så måste man arbeta med filmkamera och olika 

redigeringsprogram.  Det jag kommer att göra är att filma och redigera samt ta reda på hur det 

går till när man skapar en utbildningsfilm. 

1.1 Mål 
Målet med arbetet är att efter avslutad kurs visa upp det arbete som har gjorts under dessa 

veckor. Utbildningsfilmerna ska vara klara för att visa upp. Ett annat mål är att få nya 

kunskaper kring redigering och filmning. 

1.2 Syfte 
Syftet med detta projekt är att skapa utbildningsfilmer. För att kunna skapa material måste det 

filmas och redigeras. Speakerröst läggs till och powerpoint används för att göra manus. I 

powerpointen lägger man till den redigerade filmen.  

2. Bakgrund 
Kompetensutvecklingsbyrån är en verksamhet som finns lokalmässigt i Umeå, men som även 

har medarbetare i Skellefteå och Lycksele. Kompetensutvecklingsbyrån är verksam i många 

olika områden, exempelvis coaching för ledare, medarbetarutveckling, utbildning inom 

arbetsmiljöområdet och verksamhetsutveckling, förändringsarbete och personalutveckling 

m.m.. De har ansvarsområden som kallas funktioner där nätbaserat lärande är en funktion 

bland många andra.  

Nätbaserat lärande är en funktion i Kompetensutvecklingsbyrån som började hösten 2010. De 

gör olika typer av filmer som sedan blir till utbildningsmaterial. Det kan vara olika filmer allt 

från föreläsning till en operation. 

Några exempel på utbildningar 

- Introduktionsutbildningar för anställda i VLL, Västerbottens läns landsting, klinik, 

avdelning för chefer och medarbetare. 

- Hot och våld (samarbete med Polishögskolan) 

- Radiofysik – strålskyddskurs 

- Läkemedelcentrum – läkemedelshantering. 

- Lekterapin – Förbereder barnen för att de ska bli mindre rädda. 

- Utbildningar/filmer riktat till patienter inför operation. 
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2.1 Frågeställningar 

- Hur fungerar en filmkamera? 

- Hur redigerar man? 

- I vilket verktyg ska man redigera för bästa resultat? 

- Hur fungerar articulate som är ett verktyg i powerpoint? 

- Var lägger man ut materialet på internet? 

- Hur skall man gå till väga för att lägga ut material? 

 

3. Genomförande  

Under praktiken fick jag vara med på de olika mötena mina handledare hade med beställarna. 

Jag hjälpte till att redigera och filma olika utbildningar. För att lära mig mer om redigering 

och filmning tog jag hjälp av boken Video i praktiken som är skriven av Jarle Leirpoll. Min 

handledare lärde mig hur ariculate som är ett verktyg i PowerPoint fungerar. För att öka 

kunskapen om articulate kollade jag runt på Internet för lite information.  

 
3.1 Manual 

När jag hade praktik fick jag vara med om hur man gör olika utbildningsfilmer. Olika typer av 

utbildningsfilmer är mycket vanliga inom vården; de behandlar allt från operationer till 

städinstruktioner. Det är oftast en lärare som har studenter inom ett visst område som med en 

film vill visa hur man praktiskt går tillväga vid exempelvis hjärt- och lungräddning. När 

filmerna kommer ut på Internet kan de användas av studenterna som ett hjälpmedel vid 

studierna. Upplägget av filmerna består av video och PowerPoint. I PowerPoint lägger man 

upp hur utbildningen ska visas på Internet och i video visar man filmen. Nedan kommer jag 

att förklara hur det går till att göra en utbildning. 

 

Steg 1. Möte  

För att göra en utbildningsfilm bör ett möte med beställarna först hållas. Bestäm en plats där 

mötet ska vara, i detta fall är det i producenternas kontor. På mötena diskuteras vad som ska 

göras, vad beställarna önskar med mera. Beroende på hur stort projektet är och hur mycket 

som ska göras så har man flera möten innan filmningen startas. En del gånger räcker det med 

bara ett möte, andra gånger måste fler möten hållas. Det kan finnas en färdig mall som delas 

ut till beställarna där de skriver sitt manus och hur de vill att allting ska se ut. Manus 

rekommenderas alltid eftersom det är lättare att veta vad som ska göras. Den mall som delas 

ut är en mall i PowerPoint som visar hur manuset ska läggas upp och det man vill ska komma 

med när det färdiga resultatet läggs upp på Internet. I mallen finns tips på vad som bör vara 

med och hur utbildningen ska läggas upp. 
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Steg 2. Filmning 

När det är dags för filmning träffas man där platsen är bestämd. Det kan behövas flera 

kameror beroende på hur många man är som filmar. Ofta brukar det användas två kameror, en 

stor och en lite mindre. Två kameror brukar oftast användas till föreläsningar etc, då man vill 

ha olika vinklar att växla mellan när man redigerar.  En som fokusera på powerpointen som 

föreläsaren har och en som har fokus på föreläsaren. Den stora kameran är den som används 

mest till större projekt, och den mindre till andra mindre projekt.  

I min film om luftvägsstopp användes den lilla kameran; dels för att den är smidigare, dels för 

att ett sådant litet projekt inte krävde en stor kamera. Dessutom var lokalen så pass liten att 

den lilla kameran var lämpligare. 

Tiden det tar att genomföra ett projekt kan variera beroende på hur stort det är. Det tar en halv 

dag, eller en heldag. Det kan också ta flera dagar, till och med veckor.  Det finns många saker 

att tänka på vid filmning. Det är viktigt att tänka ett steg före eftersom filmen ska redigeras 

senare. Därför är det lättare att ha ett manus med som beställarna har gjort för att du ska se 

hur det är upplagt. Närbilder, vidbilder och alla sorters vinklar ska man ha för att få en mer 

varierad filmning.  Det är bättre att filma för mycket än för litet.   

Det är viktigt att tänka på: 

- Ljuset: Det är viktigt att ställa in vitbalansen innan man börjar spela in. Det görs med 

hjälp av ett vitt ark och det arket ska man ha där ljuset reflekteras. Vitbalans förhindrar 

att det blir blå bilder ute och gula/orange bilder inne.(Leirpoll s.14) 

- Luft: Man ska försöka ha så jämn luft i bilden. Om man filmar en person ska man inte 

kapa huvudet, då blir det att ingen luft över huvudet. Det ska vara lagom luft omkring 

beroende på situationen. Man vill inte heller kapa halsen och ha mycket luft ovanför 

huvudet. Alla fotografer är inte enade om hur mycket luft det ska vara över huvudet. I 

boken skriver Jarle Leirpoll vad han brukar följa för tumregel, ”ögonen ca 1/3 från 

toppen av bilden, och aldrig i nedre halvan av bilden.” (Leirpoll s.26) 

- Zoom: Det är väldigt vanligt som nybörjare att man zoomar mycket, men det är bättre 

att man går närmare. Zooma kan man göra om man vill ha en betraktande stil på 

bilderna.(Leirpoll s.30, s.38) 

- Rörelse: Panorering är något man ofta gör när man filmar. Det är viktigt att man gör 

lugna rörelser och inte för snabba. Har man börjat panorera ska man fullfölja det, 

annars kan det bli hackigt. Hur man än rör kameran ska man se till att man gör mjuka 

rörelser.(Leirpoll s.38) 
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Steg 3. Redigera 

När filmningen är klar gås alla klipp igenom. Därefter startar redigeringen. 

Redigeringsprogrammet heter final cut pro. Varför man använder just det 

redigeringsprogrammet är för att i detta fall redigeras det på Mac datorer och final cut pro är 

ett program som funkar på Mac. På andra datorer än mac kan premier pro användas. Det du 

ska tänka på när du redigerar är att ha mycket rörelse i bilden, eftersom det är ”levande film” 

man vill ha och inte stillbilder. Det kan också ge ett mycket mjukare klipp.  

Color correction är en effekt i final cut pro där man kan ändra färg, göra filmen ljusare eller 

mörkare. Den brukar användas för att få så likadana bilder som möjligt. Vissa klipp kan vara 

mörkare än andra och då måste man försöka anpassa materialet så att alla klipp ser likadana 

ut. 

Dissolve är också en effekt i final cut pro. Den skapar en övergång mellan klippen vilket gör 

att filmen blir ”mjukare”. I produktionen om luftvägsstopp och andra produktioner som jag 

fått redigera använde jag mest Color correction och olika dissolve effekter. 

 
Bilden ovan är tagen från mitt eget projekt luftvägsstopp. Det ser ut å ä när det ska redigeras. 

Bilden till vänster är förhandsvisningen och bilden till höger är klippen som är i tidslinjen. 

Final cut pro är ett mycket varierad redigeringsprogram. 
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När redigeringen är klar, exporteras den till formatet MP4. För att få upp rutan till höger 

trycker man på options. I options väljs videoformatet, storleken och kbit/sec. 

Grafik  

Vid redigeringen ska grafiken till utbildningen göras. Man illustrerar en bakgrund som 

kommer att läggas in i powerpointen, och även kanske olika figurer. Bakgrunden på bilden 

nedan är gjort i Adobe Illustrator. Människan är också gjord i Illustrator av en person som 

illustrerat den. 

 
Läkemedelsomsättning 
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Steg 4. Möte/slutfix 

När redigeringen är klar visas resultatet upp för beställarna. Antingen skickas ett exempel 

iväg eller så bokas ett möte in. Beställarna säger om det fattas något eller om det är bra. Det är 

viktigt att beställarna är nöjda. Om beställarna känner sig nöjda med resultatet så bokar man 

in ett nytt möte för speakerröst om beställarna vill ha det. Hur man spelar in speakerröst 

kommer att förklaras mer i steg 6. 

När mitt projekt var klart visade jag upp filmen för beställarna. De sa vad de tyckte om 

arbetet, exempelvis tyckte de att volymen på bakgrundsmusiken var hög. När jag sedan fixat 

detta visade jag upp det igen och då blev de nöjda. 

Steg 5. Powerpoint 

När allting är klart läggs det in på en powerpoint som har gjorts. Därefter används ett program 

som heter articulate där ”allting sker”. Om ett speakerljud ska läggas till så gör du även det i 

articulate. En annan sak man kan göra är att ha en quiz med i filmen. Det ger mer värde och 

är roligt. 

 
Så här kan det se ut när man har börjat på med articulate. Det finns olika saker som kan göras 

där exempelvis record narration (kan man spela in ljud), quizmaker (kan man göra olika 

quizfrågor), flash movie (där lägger man in filmen), med mera.  
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När filmen ska läggas in klickar man på flash movie. Bilden till vänster visar hur det ser ut när 

den valda filmen har lagts in. Bilden till höger visar att filmen har lagts in på powerpointen. 

 
Det är viktigt att ha rubriker för varje ”slide” (som är en ny sida) eftersom det kommer att 

synas på det färdiga resultatet. I slutet av rapporten finns en bild på detta. Rubriken kan läggas 

till under fliken disposition. Texten som är markerad ovan med fetstil är rubrikerna. 
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Med record narration spelas speakerljud in, klicka på start recordning och läs det som står 

till höger i den vita spalten. Tryck på ”stopp” vid eventuella misstag, då spelas de gamla över. 

Den som har beställt filmen bör spela in speakerröst eller anlita någon till detta 

 
I slide properties under level går det att ändra så att slide 2 är en undersida till slide 1 om så 

önskas. Under fliken Advance går det att ändra från ”automatiskt” till ”by user” om man vill 

att användaren ska klicka. 
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I player template bestäms hur utbildningen ska vara när den kommer upp på Internet.  

Under fliken navigation bestäms hur användaren ska navigera sig genom utbildningen. Under 

fliken text labels, bestäms vilket språk det ska vara på. Vilken färg sidomenyn ska ha väljs 

under fliken colors. 

 
Vid slutet av utbildningen önskas kanske en repetition. Då kan en quiz med olika frågor och 

svarsalternativ passa bra. Det går att ändra så att det antingen finns bara ett korrekt svar, eller 
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att två av tre är rätt. På bilden ovanför finns några olika svarsalternativ. Hur mycket som 

krävs för att få godkänt bestäms under fliken pass result och fail result. 

 

 
Nu är hela powerpointen klar och då bör man klicka på prewiew så kommer det färdiga 

resultatet fram. Är resultatet bra klickar man vidare på publish i annat fall fortsätter man 

vidare med powerpointen. 
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När det är dags för att publicera så klickar man på fliken publish, klicka sedan på LMS, där 

det ändras till SCORM 1.2. Längst upp under publish location bestäms i vilken mapp den ska 

läggas i. Titeln skrivs in under published title. När det är klart så klickar man på publish. 

 

Välj sedan så att det blir en zippad fil. 
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3.1 Moodle 
Nätbaserat lärande använder en plattform som heter Moodle när de lägger ut 

utbildningsfilmerna.  

Nu är de dags att lägga ut powerpointen på Internet. 

 

 
Vilken kategori utbilningen ska ligga är det första valet. Därefter skrivs kursens namn in. Det 

finns mycket mer som kan läggas till än det som finns på bilden ovan. Det är bara att klicka i 

det som önskas. 
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Såhär ser det ut när en ny kurs är skapad. För att kunna redigera på sidan så måste man klicka 

på aktivera redigering. 

 

Redigeringen är på och nu ska filmen läggas in.  Då klickar man på Lägg till en aktivitet och 

klickar på scrom. 
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Namnet måste skrivas in och summering samt att lägga dit filen. Under summering bör lite 

information om utbildningen/filmen skrivas. För att lägga upp filmen måste man klicka på 

lägg upp en fil . Därefter väljer man den filmen som man vill ha. 

 
Det kommer att se ut som bilden ovanför och för att lägga till filmen klickar man på välj 

under åtgärd. På nästa sida visas resultatet. 
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Så här kan det färdiga resultatet se ut. Man navigerar sig igenom på menyn till vänster. Om 

man inte har skrivit en titel på dispositionen som tidigare nämnts i rapporten, så blir det som 

rubrikerna längst ner.  Slide 20, slide 21. 
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4. Slutsats och diskussion 
Med hjälp av manualen ska läsaren kunna förstå hur arbetet med utbildningsfilmen 

genomförs. Förarbetet mellan beställare och producent är viktigt för att missförstånd ska 

förhindras. Det är mycket att tänka på då man zoomar vid filmning. Det är även svårt att 

zooma in och röra kameran samtidigt. Antingen zoomar man för snabbt eller för sakta så att 

det bli ”hackigt”. Men det är något man lär sig ju mer man använder kameran.  

        De problem som dök upp var mest i redigeringen, men även lite funderingar kring 

filmningen. Det kunde ibland hända att ljudet inte kom fram. Vid redigeringen upptäcktes 

ibland att bilden hade krympt. Men det gick bra när man fick hjälp av en handledare. 

Grafiken bidrar till att förtydliga slutprodukten. Under arbetets gång finns det möjlighet att 

klicka på prewiev för att kunna förhandsgranska resultatet. Det är bra att göra det någon gång 

då och då så slipper man börja om, om det blir något fel. En quiz på slutet är nästan alltid 

uppskattat. Den visar också om studenten har förstått instruktionerna.  

 
Målet med denna rapport är att visa hur en utbildningsfilm skapas. Jag tycker att jag har 

lyckats med att ta fram en utbildningsfilm och jag är nöjd med slutresultatet. Det är mycket 

nytt som jag har lärt mig och jag har även fördjupat mig i filmning och redigering.  

Det jag har lärt mig mest är att göra utbildningen i PowerPoint.  

Tidigare i rapporten skrev jag upp några frågor. Jag har fått svar på mina frågor som jag 

har redovisat i rapporten under genomförandet. Enda frågan som jag inte har svarat på i 

rapporten är hur en filmkamera fungerar. Men det har jag lärt mig av min handledare som 

visade mig hur man skulle hantera den när vi filmade. 

 

Hela arbetet har gått bra och jag har haft bra handledare. Under dessa veckor har jag 

spenderat dagarna på deras kontor där jag har haft tillgång till datorer och kameror med mera. 

Ibland fick jag följa med när de skulle filma något, då fick jag ta över och filma ibland för att 

lära mig. Jag fick ett eget litet projekt om luftvägsstopp som handlar om vad man ska göra om 

någon sätter något i halsen. Jag bokade själv in möten och filmtid. Det var jätteroligt att ha ett 

eget projekt där jag hade ansvaret. Det var även bra att veta att mina handledare fanns till 

hands om jag behövde hjälp med något. Det jag kunde ha gjort bättre var att skriva ner vad jag 

gjorde varje dag. Jag lyckades skriva ner i cirka fem veckor. Därefter blev det inget, vilket är 

väldigt synd eftersom det är bra att man skriver upp vad man har gjort och vilka problem som 

dök upp. Tidsplanen för mitt projekt höll sig bra och jag blev klar med den innan kursen är 

avslutad.  
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En bok som jag har läst under arbetet heter Video i praktiken som är skriven av Jarle 

Leirpoll. Det är en väldigt bra bok för dem som ska börja filma. Det förklaras tydligt och bra 

hur man filmar på bästa sätt med mera. Den boken rekommenderar jag till dem som är 

intresserade av film och skulle vilja börja filma. 
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