



WeVideo 
Video- og podcastproduktion 

WeVideo er et online videoredigeringsprogram. At det er online betyder, at der 
redigeres på nettet og ikke selve computeren. Derfor kan man altid logge ind på 
sin profil og arbejde med projektet. Ulempen er, at man skal være på internettet, 
når der arbejdes, og at alle filer skal uploades og downloades.


Hvordan kommer jeg i gang? 
1. Gå ind på www.skoletube.dk i Chrome og log ind med dit uni-login

2. Find værktøjet “WeVideo” ok klik på ikonet

3. Klik på + “Create af new edit”


4. Klik på “START EDITING”


Videovejledninger

http://www.skoletube.dk


5. Så kommer du ind på på din arbejdsflade - dit dashboard


6. Nu skal du prøve at redigere lidt og lege med mulighederne. Det første du skal 
gøre er at slette det ene videospor (man kan ikke slette begge to) og oprette et 
ekstra lydspor


Tilføj et nyt lydspor ved at 
klikke på + ikonet og derefter 
vælge “Audio” Du kan lave 
mange lydspor, hvis der er 
behov.

Slet et spor ved at føre pilen 
hen over sporet - Så kommer 
skraldespanden til syne, så 
sporet kan slettes



7. Når du skal uploade dine lydklip skal du klikke på ikonerne, som du ser 
herunder og vælge dinelydklip på computeren.




8. Når dine lydklip er blevet uploadet, skal de trækkes ned i din tidslinje - det er 
her du kan klippe og redigere i dem. Du kan afspille klippet fra markeringen ved 
at klikke mellemrumstasten.


9. Hvis markerer klippet ved at klikke på det, kommer der et par 
redigeringsmuligheder frem


10. Her kan du få lyden til at “fade” ud og ind og ved at klikke på den blå linje kan 
du justere lydstyrken


11. Du kan klippe i lydklippet på to måder. Enten ved at trække klippet mindre fra 
den ene eller anden ende, eller ved at bruge saksen på markøren.


12. Når du har klippet lyden over, sletter du med “delete” tasten, eller ved at klikke 
på skraldespanden




13.  Nu skal du prøve den store stock-bibliotek af video, billeder og ikke mindst 
lyde - Dem finder du bag stjernen. Lav forskellige søgninger og prøv filteret til 
højre i søgefeltet - du kan filtrere, så det kun er lydfiler, der bliver vist.


14. En tredje måde at få lyd ind i WeVideo er ved at optage det direkte. Her vil en 
ekstern mikrofon være en rigtig god idé. Det kan også være et headset med 
mikrofon på.
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15. Når din podcast er færdig, klikker du på “Finish” og på næste side markerer du 
“Audio only” og til sidst hvor du vil have din lydfil skal opbevaret.







Del 2 - optag lyd med skoletube-appen 
Hvis du skal i felten og optage lyde til din podcast, er det smart at bruge 
SkoleTube-appen på telefonen. Derefter kan man downloade lydfilerne fra 
skoletube-medierne til computeren og så uploade dem til WeVideo.
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