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Enkla inspelningsverktyg ‐ filmkamera
Att snabbt och enkelt kunna spela in röst och bild kan vara mycket användbart i undervisningen.
Att publicera inspelningar på nätet kan däremot vara lite knepigt eftersom det ofta handlar om
stora filer och kan behövas ett spelarprogram för att spela upp dem. YouTube är en tjänst som är
gratis och enkel att använda och itslearning har ett bra stöd för att bädda in filmfiler från just
Youtube. När du laddar upp ditt filmklipp till YouTube kan du välja att det ska vara olistat. På så
vis kommer det inte med i några sökningar utan kan bara visas om man har tillgång via direktlänk
eller inbäddning.
De verktyg som presenteras här fungerar bäst för relativt korta inspelningar – max femton
minuter. Finessen med dem är att de är så enkla att arbeta med att du efter lite träning lätt kan
spela in hemma eller på ditt arbetsrum. Då gör du enkelt en inspelning just när du behöver den,
utan att behöva boka inspelningsstudio eller produktionsstöd.

Kontrollera ditt ljud!
Att få till en bra ljudkvalitet är A och O för att en inspelning ska bli lyckad. Gör alltid en
provinspelning och lyssna på ljudet. Om du har mycket brus beror det ofta på att mikrofonen i
kameran är dålig. Det kan också vara bakgrundsljud från till exempel en fläkt.

Råd när du filmar
YouTube accepterar filmfiler av många olika slag och chansen är stor att det funkar från just den
kamera du har tillgång till. Gör ändå gärna ett test först och se så det funkar hela vägen.





Bygg upp någon typ av stativ så du kan placera kameran stadigt.
Se till att ljuset kommer framifrån eller snett från sidan.
Se till att ha en lugn miljö – både ljudmässigt och bildmässigt.
För över till datorn via USB eller genom att ta kamerans kort och sätta i datorn.

Tips: från många mobiltelefoner och surfplattor kan man föra över direkt till YouTube utan att gå
via dator. Se i så fall till att du är uppkopplad via WiFi för det är stora filer som ska föras över.

Ladda upp din film på YouTube
För att kunna ladda upp in behöver du logga in med ett Google-konto. Det är gratis och tar bara
ett par minuter att registrera. Har du redan en gmail-adress är det ett Google-konto och du kan
logga in med samma uppgifter som på din gmail.

1.
2.

Logga in på YouTube
Klicka på knappen Ladda upp
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Välj att klippet ska vara olistat (om du vill det)
Klicka på den stora röda knappen med en pil
Leta upp den fil du vill ladda upp.

1.

Under tiden som klippet laddas upp har du gott om tid att skriva en titel. Du kan också kontrollera
så att du valt den inställning du vill ha (Olistat eller Offentligt)
Detta kan ta en stund. Du hinner nog ta en snabb fika. Stäng inte webbläsaren! Adressen till ditt
klipp visas när uppladdningen är färdigbearbetad.

2.

Lägga in länk från YouTube på itslearning
Du kan lägga in klipp från YouTube i alla element som har den så kallade RTF-textredigeraren.
Här visar jag hur du infogar i en diskussion, men exakt samma tillvägagångssätt fungerar till
exempel i en Anteckning, i frågorna på ett test eller på Anslagstavlan.

Kopiera din delningslänk på YouTube

1.
2.

Logga in på YouTube
Leta upp din kanal och klicka på länken Videoklipp. Eftersom du är inloggad ser du nu alla dina
klipp, även de som är olistade.
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Skrolla ner under din film.
Klicka på knappen Dela. Kopiera den delningslänk som visas under delningssymbolerna.

Infoga filmen på itslearning

1.
2.

Skriv en rubrik.
Klicka i den stora textrutan och välj sedan Infoga – Webb 2.0- innehåll.

1.
2.

Välj YouTube och klistra in din delningslänk i rutan för URL. Klicka på Infoga.
Nu visas bara en ruta som talar om var filmen kommer att hamna. Om du vill kan du skriva text
också. När du klicka på Spara under textrutan blir filmen aktiv.

