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FREMSTILLING 
AF INSTRUKTIONSVIDEOER
FOR OPERATØRER
2 DAGES UDDANNELSESFORLØB

Lær at lave instruktionsvideoer til brug 
for opgaver som fx 

• teknisk dokumentation
• præsentationsmateriale til salg
• hjemmeside og produktblade
• instruktion og undervisning
• e-handel. 

 

OBS
Kurset kan også 

foregå som 
virksomhedshold på 

din virksomhed



DU LÆRER 

Vi husker levende billeder bedre end 
tekst. 

Du kan med video skabe en helt 
anden nærhed og identifikation hos 
din modtager, end du kan med tekst 
og et billede. 

Du kan meget lettere vise, hvad dit 
produkt kan med en video, end med 
en tekst.

En instruktionsvideo, som alle kan 
tilgå på sin divice via en QR-kode, 
kan spare tid til sidemandsoplæring 
og sikre, at SOP´en overholdes. 

Når du er fortrolig med at fremstille 
og redigere instruktionsvideoer, 
er det nemt at ajourføre dem, når 
SOP´en opdateres. Det er i tråd med 
Lean-filosofien.

Levende billeder siger mere end 
1000 ord.

På kurset lærer du at 
1. lave dine egne optagelser
2. redigere dine optagelser
3. lagre og dele din færdige video på forskellige medier eller divices.

6 GRUNDE TIL AT BRUGE VIDEO
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DU LÆRER 

6 GRUNDE TIL AT BRUGE VIDEO ANBEFALING - FØR DU STARTER

På kurset lærer du, på et grundlæggende niveau, at 

• anvende mobiltelefon, tablet eller andet digitalt udstyr til at optage videofilm i forbindelse med instruktion, salg, 
dokumentation af resultater eller præsentation i sin jobfunktion

• at optage videofilm i forskellige beskæringer/indstillinger, der passer til indholdet af videofilmen
• redigere dine optagelser
• bruge tekster og dækbilleder til at underbygge budskabet i videofilmen
• vælge et korrekt format til dine film, i forhold til, hvor de skal publiceres
• udgive/lægge dine færdigredigerede film på et eller flere sociale medier og en videotjeneste.

Vi anbefaler, at du tager kurset Jobinstruktion, oplæring 
af medarbejdere, før du starter på kursusforløbet om 
fremstilling af instruktionsvideoer. Kurset er også relevant i 
forlængelse af et jobsøgningskursus, hvis du vil supplere din 
ansøgning med en videopræsentation

JOBINSTRUKTION,  
OPLÆRING AF  
MEDARBEJDERE 
Kurset har fokus på struktureret jobtræning, og du bliver 
undervist i, hvordan du oplærer kolleger ved hjælp af teknikker 
for sidemandsoplæring. 

Du lærer blandt andet 
• den velkendte 4-trins metode:  

TWI – ”Training within industri”, som du både kan 
anvende ved opbygning af en instruktionsvideo og ved 
normal sidemandsoplæring

• hvordan du instruerer ved hjælp af 4-trins metode
• at udøve sidemandsoplæring i en produktion 
• at tilrettelægge et træningsprogram.

FAKTA  
Kursusnr.: 48005 - Jobinstruktion, oplæring af medarbejdere 
Varighed: 2 dage  
Deltagerbetaling: 380,00 kr.
VEU-godtgørelse: 892,00 kr. pr. hele kursusdag.

KURSUSINDHOLD
GRUNDLÆGGENDE VIDEOOPTAGELSE 

FAKTA
Kursusnr.: 48754 - Grundlæggende videooptagelse og redigering 
Varighed: 2 dage
Deltagerbetaling: 380,00 kr.
VEU-godtgørelse: 892,00 kr. pr. hele kursusdag.
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MEDBRING
Medbring en nyere smartphone fx minimum en iPhone 5S eller tablet til optagelse 
og redigering. Kontakt underviser Heidi Nørgaard Kjær på E: hekj@learnmark.dk hvis 
du er i tvivl, om din smartphone/tablet lever op til kravene.

Vær opmærksom på, at der er ledig lagringsplads til at downloade  
redigeringsprogram og optage filmklip.

REDIGERINGSPROGRAM
På kurset bliver du undervist i redigeringsprogrammet Kinemaster og/eller Adobe 
Premiere Rush. 

KURSUSSTED
Learnmark Efteruddannelse, Strandpromenaden 4C, 8700 Horsens

TILMELDING
learnmark.dk/kurser

KONTAKT
Chefkonsulent: Maria Birk Barnung, E: barn@learnmark.dk, M: 42 12 72 11

PRAKTISK INFO


