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Vejledning til kursus i anvendelse af av-materiale i den daglige 

undervisning 
 

Placering af flere forskellige filmklip på den samme dvd 

Indsamling af 

filmklip fra dvd 

•    Start programmet "Dvd Shrink" (En dansk version kan downloades) 

 •   Isæt dvd, og vælg "Åbn disc", i rullemenuen vælger du filmen og 

trykker "Ok". Programmet vil herefter hente hele filmen, det tager et par 

minutter  

•    Tryk på "Reauthor"  

•    Træk "Titel 1" i højre menu under punktet "Selve filmen" over i 

venstre vindue  

•    Klik på knappen med de to pile, og vælg, hvor klippet skal starte, og 

hvor det skal slutte  

•    Tryk "Backup!"  

•    Vælg kursusmappen og herefter den specifikke undermappe, som du 

vil gemme dit klip i, og tryk "Ok"  

•    Gentag proceduren for hvert klip (også selvom klippene indsamles fra 

samme film) 

Brænding af dvd 

med de samlede 

klip 

•    Start dit brændingsprogram (evt. CD Burner XP) og træk din 

kursusmappe (med alle dine undermapper) over i brændingsprogrammet. 

•    Tryk på ”brænd” 

 

 Afspilning af 

DVD 
•    Indsær dvd’en i dvd-drevet 

•    Tryk herefter på ikonet ”Denne Computer” og tryk på ”DVD-drevet 

(ikonet) i oversigten 

•    Nu får du en oversigt over dine brændte undermapper med de 

forskellige klip. Højreklik på det ønskede klip og vælg afspil med VLC 

medieafspiller (skal downloades til din computer). Andre medieafspillere, 

som f.eks. Windows Movie Player kan også bruges, men jeg foretrækker 

VLC, der kan vise de fleste filer. 

Undertekster • Når du afspiller dit klip, skal du gå ind i ”Video” i øverste menulinje og 

under ”Video” kan du vælge det undertekstspor, du skal bruge (dansk, 

engelsk osv. Men kun de sprog som ligger på den originale dvd) 

• Hvis I skal vise klippet på et andet sprog, vælger i ”Audio” i stedet for.  

Snapshots • I nogle situationer (f.eks. eksamen), hvor elever skal analysere et 

filmklip kan det være en hjælp for dem og et godt redskab for dig (og 

censor), hvis man laver et ark med relevante indstillinger/billeder fra 

klippet. Ved eksaminationen i mediefag og dansk er der f.eks. ikke 

mulighed for at se klippet igennem, så hvis man vil have en elev til at 

dykke ned et bestemt sted i klippet (ligesom i en tekst), er en række 

snapshots gode at have. 

• Snap shots laver I under afspilningen i VLC. Her går i ind i 

”Funktioner” i den øverste menulinje og vælger ”Indstillinger”. Her 

vælger I ”Video” og her kan I nederst vælge indstillinger for ”Video 

Snapshots”. I ”Gennemse” vælger I det sted, hvor I vil gemme jeres 

snapshots. 

• Nu kan I gennemse klippet og trykke ”Shift S” hver gang, I ønsker at  

gemme et skærmbillede. 

 

 

 

 

 


