
Hvordan lage forelesningsvideo med Powerpoint 

 

Man kan lage en enkel forelesningsvideo med Powerpoint og dele den på Canvas (om 

deling nederst). Denne guiden er laget med Powerpoint for Mac. Bildene kan se 

annerledes ut på PC, men funksjonaliteten er omtrent identisk. I noen versjoner av 

Powerpoint kan du i tillegg til lyd også ha med bilde fra webkamera, men denne guiden 

gjennomgår kun powerpoint med lyd fra mikrofonen.  

Eksterne ressurser: 

• Se også lenke til en god opplæringsvideo om å lage video med powerpoint 
(fra Høgskolen i Østfold). Gjennomgår med utgangspunkt i Powerpoint for PC. 

 

• Denne videoen (også fra Høgskolen i Østfold) om bruk av Powerpoint for 
opptak er noe mer avansert – tar med hvordan vise webkamera. Gjennomgår 
med utgangspunkt i Powerpoint for PC. 

 

• Oppskrift for å gjøre skjermopptak med Powerpoint – fra Microsoft. 
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Lage forelesningsvideo med Powerpoint 

1. Åpne powerpoint-filen du vil snakke til. Lagre først powerpointen med et annet navn, 

siden du kanskje vil bruke powerpointen uten lyd senere. Under «Lysbildefremvisning» 

har du et ikon hvor du kan spille inn lyd til powerpointen. Klikk på det. 

 

 
 

2. Første gang du gjør dette vil du få opp et spørsmål om du vil gi Powerpoint tilgang til 

mikrofonen din. Svar ja på dette.  

3. Da får du opp denne visningen og opptaket starter. Hold forelesningen som vanlig. 

Dette er et lavterskeltilbud så det trenger jo ikke være perfekt. Tips: Vent med å snakke til 

etter eventuelle animasjoner (lyden tas ikke opp når animasjoner går). Du har en pause-

knapp til høyre for tidsangivelsen. Hvis du har sagt noe feil i en slide, kan du klikke 

ikonet til høyre for pauseknappen (da blir pauseknappen til en Play-knapp, og du kan 

begynne sliden på nytt). 

 

 
 
  



4. Når du er ferdig avslutter du opptaket ved å klikke «Avlutt fremvisning». Du får da 

spørsmål om du vil lagre den nye tidsberegningen. Svar «Ja». 

 

 
 

5. Nå kan du se gjennom forelesningen. Klikk «Spill av». 

 

 
 
 
 
 
  



6. Når forelesningen er klar, skal du eksportere den som en videofil i Mp4-format 

(videoformat som fungerer for de fleste enheter og programmer).  

Velg «Fil» i toppmenyen i Powerpoint, og deretter «Eksporter.....». Finn ut hvor du vil 

lagre filen, og velg filformat «Mp4» 

Du kan velge ulike kvaliteter, men vi vil anbefale Internett-kvalitet her, siden filen skal 

deles med studentene på Canvas. Ikke sett noe kryss ved tidsinnstilling. Forelesningen din 

varer den tiden du har brukt på å lese inn lyd. 

Klikk så «Eksporter».  

 

 
 

7. Powerpoint vil nå jobbe en stund med eksporten, og du vil se fremdriften nederst i 

programvinduet. 

 

 
 

8. Når filen er ferdig konvertert kan du enten laste den opp i emnet i Canvas, eller dele 

den via vår streaming-løsning Mediasite, og lenke til den fra Canvas-emnet (mer egnet). 

Se neste kapittel for info om det.  



Deling av opptak - opplasting av video til Mediasite 

 

Her er en gjennomgang av hvordan du kan lastes opp på videoer på Mediasite, og deretter 

hvordan du legger dem ut i emnet i Canvas. 

 

 

Opplastning til Mediasite 

1. Gå til denne lenken: 

https://mediasite.kristiania.no/mediasite/mymediasite/ 

2. Logg på med din Feide-bruker. 

3. Første gang du gjør det, opprettes din bruker i Mediasite, med tilgang til et område kun 

for deg (MyMediasite). 

4. Klikk "Legg til media". 

 

  

  

https://mediasite.kristiania.no/mediasite/mymediasite/


5. Velg så "Bla gjennom filer" 

 

6. Finn videofilen (mp4-format) på din datamaskin, marker den, og velg "Åpne". Opptaket 

ligger som standard her: 

 

 
  



7. Navngi opptaket, og velg hvor opptaket skal ligge. Velg "Mine utkast" hvis du ikke har 

opprettet en egen mappe i Mediasite for dine opptak tidligere. 

 

8. Nå lastes opptaket opp. Det vil ta litt tid før opplastningen er ferdig. Klikk tittel på 

opptaket for å definere tilgangen til opptaket. 

 

 

 

  



9. Når opptaket er klart vil du kunne definere hvem som skal ha tilgang til det. Inntil 

videre må du velge "Alle" (vi jobber med integrasjonen), men ingen andre enn de med 

tilgang til lenken vil kunne se opptaket. Lenken kan du dele i emnet i Canvas (se punkt 

10). 

 
  



Dele videoen på Canvas 

 

10. Når videoen er ferdig opplastet, og riktig tilgang er satt (punkt 9), kan du dele den i 

Canvas-emnet. Klikk "Del presentasjon". 

 

 

11. Du kan nå kopiere lenken, og dele den med studentene på Canvas ved å legge den inn 

på en side/ i en kunngjøring, eller som en ekstern lenke.  

 

 

  

  



12 a) Hvis du vil at videoen skal vises direkte på en side i Canvas, kan du kopiere en 

embed-lenke, og lime den inn på en side i Canvas. Kopier først teksten i denne boksen. 

 

 

12 b) Gå så til emnet i Canvas, og lim inn embed-koden ved å klikke film-ikonet og 

"Inkudér". Lagre så siden. 
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