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Hvorfor video i undervisningen
Et af de store potentialer ved at anvende videoer i den faglige undervisning er, at
video, gennem lyd og billede, meget præcist kan synliggøre det, som modtageren skal
lære og forstå. Desuden kan en video levere de ’virkelige’ billeder til modtagerens
billeddannelsesproces, og dermed de kognitive billeder, der lagres sammen med det,
der læres. Ved tekstuelt materiale, skal modtageren ofte selv skabe billederne ud fra
en tekst, hvilket rummer en stor fare for, at deltageren lagrer de forkerte billeder. Fx
hænger hjernens billeddannelse ofte sammen med den baggrund, som de enkelte
deltagere kommer fra.

Fx kan chips både være noget der er i en
computer, og noget man kan spise.

Videoer med speak kan desuden hjælpe de modtagere, der har svært ved at læse
eller som ikke er læsevante.
Ser vi belastningsmæssigt på den proces der foregår, når hjernen modtager og behandler informationer fra syns- og høresanserne, er der fysisk en stor forskel på
tekstuelt materiale set i forhold til audiovisuelt materiale. Ved det tekstuelle materiale, er det kun synssansen, der er i spil, når teksten læses, hvor det ved video med
speak er både syns- og høresansen der udnyttes. Hvis vi forestiller os, at syns- og
høresanserne er tilkobles hver sin behandlingsenhed i hjernen, hvor den ene behandler billeder og den anden lyd, vil belastningen i hjernen bliver fordelt, når informationen hentes fra en video. Dette beskrives nærmere under læringsvideoer og kognitiv
overbelastning.

Mål med læringsvideoer
I denne vejledning arbejder vi med læringsvideoer ud fra devisen ’Hvad er …’,
’Sådan virker …’ og ’Sådan fungerer …’.
Målet er her, at videoerne skal skabe forforståelse og billeddannelse om grundlæggende og konkrete elementer, så deltageren efterfølgende er i stand til at arbejde videre i
andre former for læringsmaterialer, hvor den opnåede forforståelse er relevant. Det
kan fx være et tekstmateriale, der beskriver noget omkring elmotorer, og hvor der i
tekstmaterialet fx står ’3-faset vekselstrøm’ og ’3-faset asynkronmotor’. Hvis
deltageren ikke på forhånd ved noget omkring de to emner, kan det være hæmmende
for forståelsen af teksten. Hvis deltageren til gengæld først har set videoer, der
beskriver, hvad 3-faset vekselstrøm er, og hvordan en 3-faset motor fungerer, vil
deltageren både forståelses- og billedmæssigt nemmere kunne tilgå og forstå det
tekstuelle materiale.
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Målet med læringsvideoerne er, at deltageren opnår en forforståelse og
billeddannelse om vitale elementer i et tekstbaseret læringsmateriale.
Der kan også være en progression imellem videoer, hvor deltageren fx først lærer om
elektroner i en video, og senere bruger denne forforståelse og viden til at lære om
modstande i en efterfølgende video. Se nedenstående eksempel.

Link: http://mercantube.dk/player.php?fid=1242

Video: Hvad er elektroner?
I denne video lærer deltagerne, at elektronet indgår som en del af et atom, og at det er én af
de mindste byggesten i naturen. Elektronerne svæver i lag omkring atomkernen, og i det
yderste lag findes valenselektronerne, som ved elektriske ledere kan lede elektronerne, og
som ved ikke elektriske ledere sidder fast, og derfor ikke kan lede elektronerne.

Link: http://mercantube.dk/player.php?fid=1259

Video: Hvad er modstand?
I denne video lærer deltagerne at modstand er et udtryk for, hvor svært eller nemt strømmen,
og dermed valenselektronerne, har ved at løbe mellem to punkter i et kredsløb. De lærer også,
at komponenten modstand består af en blanding af ledende materiale og ikke ledende materiale, og at jo mere ikke ledende materiale, der er i modstanden, des større er modstanden.
Indlæringen fra den første video har givet en forforståelse og billeddannelse til denne video.
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Læringsvideoer og kognitiv belastning
Der er som beskrevet mange gode potentialer i at udvikle og anvende læringsvideoer i
undervisningen. Spørgsmålet er dog, hvordan videoer giver deltagerne et optimalt
læringsudbytte.
Under udarbejdelsen af læringsvideoer er der normalt fokus på, hvilket indhold, der
skal præsenteres, og hvordan det præsenteres. Det pædagogiske og didaktiske
læringsaspekt er også i spil. Til gengæld er der normalt ikke fokus på, hvordan
indholdet vil blive behandlet af hjernen, og de problemstillinger, der kan opstå, når
hjernen skal bearbejde og fortolke indholdet.
Her kan vi tage udgangspunkt i de to teorier ’Cognitive Load Teori’ (Miller, 1956;
Sweller, 1998; Chandler & Sweller; 1991) og ’Dual Coding Teori’ (Paivio, 2006; Clark
& Paivio, 1991).
’Cognitive Load Teori’ har fokus på den belastning, som en ny information har på
modtagerens hjerne, og ’Dual Coding Teori’ har fokus på, at modtageren har
nemmere ved at lære gennem en kombination af billede og lyd.
I denne vejledning vil vi primært bygge på teorien omkring ’Cognitive Load Teori’.
I nedenstående illustration skitseres vejene fra læringsmaterialet (præsentationen) til
hvordan hjernen tilgår og bearbejder henholdsvis tekstuelt og videobaseret
læringsmateriale.
Ved tekstuelt materiale er det kun ’øjnene’, ’billedprocessen’ og en efterfølgende
’Skaber forståelse’ proces, der er i gang. I ’Skaber forståelse’ processen vil hjernen
undersøge, om der ligger en konkret viden i langtidshukommelsen, som den kan
bygge på i forhold til indholdet i det aktuelle tekstuelle materiale.
Ved video er det både ’øjnene’, ’ørerne’, ’billedprocessen’, ’lydprocessen’ og den
efterfølgende ’Skaber forståelse’ proces, der er i gang.
Man kan også sige, at ved tekst er det kun én kanal, der er aktiv, hvor det ved video
er to kanaler. Hver kanal har en begrænset kapacitet, hvorfor det er en fordel at
fordele aktiviteten over begge kanaler, som det sker ved video med speak.
En overskridelse af kapaciteten ses som en kognitiv overbelastning af hjernen, som
kan blokere for og begrænse indlæringen.
Set i forhold til tankesættet omkring læringsvideoer, der skaber forforståelse og billeddannelse om grundlæggende og konkrete elementer, er det målet, at kunne styrke
’Skabe forståelse’ processen, ved at skabe en ’Forudgående kendskab’ i langtidshukommelsen. Deltageren kan derved udnytte og bygge ny viden oven på allerede
opnået viden.
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Præsentation

Tekst

Sanser

Arbejdshukommelsen

Ører

Langtidshukommelsen
Forudgående
kendskab

Lyd-proces
Skaber
forståelse

Video

Øjne

Billed-proces

Ny viden

Tilrettet udgave, der bygger på en udgave fra Mayer & Moreno, 2003

Kognitiv overbelastning er udtryk for, at hjernen bliver overbelastet, hvorfor der er
fare for, at der ikke kan skabes ’Ny viden’ i langtidshukommelsen. Ud over overbelastningen af lyd- og billedprocesserne, kan belastningen også opstå som overbelastning i
’Skabe forforståelse’ processen, hvis det nye, der skal læres, forudsætter en forudgående viden, som ikke er til stede i langtidshukommelsen. Overbelastningen kan både
skabe forvirring og stress hos deltageren.
Vi vil i det følgende arbejde med kognitiv overbelastning rettet mod læringsvideoer,
og se nærmere på måder hvorpå uheldigt fremstillet video, kan skabe overbelastning
hos deltageren.
Den kognitiv overbelastning er her opdelt i:
 Visuel overbelastning
 Visuel og auditiv overbelastning
 Overbelastning på grund af audio- eller videostøj
 Overbelastning på grund af manglende baggrundsviden

For hvert område beskrives et eksempel på overbelastning suppleret med forslag
til en løsning heraf.
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Visuel overbelastning
Eksempel på overbelastning:
En video indeholder en animeret sekvens med et stempel, og den visualiserer en
proces bestående af flere animerede dele.
En supplerende tekst, placeret i samme skærmbillede, giver et overblik over alle
delene i processen, herunder benævnelser, forklaringer og væsentligste funktioner.
1. Indsugning. I første takt bevæger
stemplet sig fra ØD ned imod ND. Samtidig
er indsugningsventilen åben og
udstødningsventilen lukket.
2. Kompression. I anden takt bevæger
stemplet sig fra ND op imod ØD.
Indsugningsventilen og udstødningsventilen
er lukket.
3. Forbrænding. Før stemplet når ØD i 2.
takt, antændes den sammentrykkede
gasblanding af en gnist fra tændrøret.
4. Udstødning. Efter forbrændingstrykket er
udnyttet, skal gasresterne fjernes fra
cylinderen. Udstødningsventilen bliver åbnet
før stemplet når ND i 3. takt.

Problem:
Der opstår visuel overload, fordi øjet er kanal for at få overblik over den viste proces
både gennem selve animationen og gennem teksten. Øjnene skal her bevæge sig
mellem animationen og teksten, og undervejs finde en sammenhæng mellem teksten
og animationen.
Løsning 1:
Frem for at lade alle processens dele fremgå af én supplerende tekst, splittes denne
op i et antal talebobler, der én ad gangen og synkront med animationen forklarer
processens dele.
Løsning 2:
Tekstboksen erstattes af speak, der kører synkront med animationen. Dvs. at speaken
passer med de enkelte dele i processen. Derved fordeles processen mellem den
visuelle kanal og audiokanalen.
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Visuel og auditiv overbelastning
Eksempel på overbelastning:
En video viser og forklarer en omfattende arbejdsproces, hvor der både er fokus på
maskine, materialer, arbejdsmetoder, arbejdssikkerhed og produkt. Videoen
indeholder speak, billeder, tekst og video.
Problem:
Der kan opstå overbelastning pga. informationsmængden.
Løsning:
Videoens indhold segmenteres til en række mindre og selvstændige videoklip, der
behandler de enkelte dele i processen hver for sig. Kursisten kan dermed fokusere på
et enkelt aspekt ad gangen, og kan selv vælge rækkefølgen, afhængigt af
forståelsesniveau og behov. I dette løsningseksempel er videoerne tilgængelige for
kursisten via QR-koder på en planche, der hænger ved siden af maskinen i
værkstedet.
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Overbelastning pga. audio- eller videostøj
Eksempel 1, overbelastning med audio-støj:
En video viser en underviser i værkstedet, der udfører en arbejdsproces samtidig
med, at han undervejs forklarer.
Problem:
Baggrundsstøj fra udsugningen, eleverne og maskinel forstyrrer reallyden så meget,
at det er svært at høre underviserens forklaringer.
Løsning på problemet:
Videoen optages uden at underviseren forklarer arbejdsprocessen undervejs.
Efterfølgende indtales de relevante forklaringer som speak, der efterfølgende
indredigeres i videoen.

Eksempel 2, overbelastning med video-støj:
En video viser en elev, der fremlægger et færdigt produkt. I baggrunden står der to
elever og skubber til hinanden.
Problem:
De to elever i baggrunden kan stjæle opmærksomheden fra det vigtigste indhold.
Løsning:
Når videoen optages, sikres det, at der ikke befinder sig uvedkommende elementer i
billedet, der kan forstyrre fokus på det væsentlige.
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Overbelastning pga. manglende baggrundsviden
Eksempel 1, overbelastning med for højt fagligt niveau:
Der er udarbejdet en video omkring produktionsformer rettet mod den måde, mad
tilberedes og opbevares i et storkøkken. I videoen anvendes der betegnelser som
’varmeholdt produktion’, ’køleproduktion’ og ’frostproduktion’.
Problem:
Videoen forudsætter, at deltageren ved, hvad der ligger bag ved disse betegnelser, da
videoen bygger oven på denne viden. Hvis deltageren ikke har denne viden, opstår
der en kognitiv overbelastning, der blokerer for den nye indlæring i videoen.
Løsning på problemet:
I starten af videoen oplyses der, hvilke læringsforudsætninger, der stilles, i forhold til
videoen.

Eksempel 2 med hvor der ikke samles op på en tidligere video:
Der er udarbejdet fire videoer inden for handel, hvor der er en gennemgående casehistorie. Video 1 beskriver, hvordan en sportsforretning hos en grossist køber et parti
sportssko til 100 kr. pr. par. Video 2 beskriver, hvordan sportsforretningen sælger et
par sko videre til en kunde for 200 kr. Video 3 beskriver, at der opstår en fejl på
skoene, så kunden leverer dem tilbage til forretningen, og får et par nye sko. Video 4
beskriver, at forretningen leverer de defekte sko tilbage til leverandøren, og får
krediteret 100 kr.
I videoerne indgår løbende noget med moms, kredit, debet og overførsel af penge via
banken.
Problem:
På nær for Video 1, forudsætter videoerne implicit, at deltageren har set den forgående video, og kan huske hvad der skete på denne. Problemet er, at Video 2 – 4, går
direkte i gang med sin del af den samlede historie, uden at skabe et link til den
foregående video. Den kognitive overbelastning opstår her på grund af, at deltageren
bruger energi på at huske, hvad der skete på de tidligere videoer, og derfor blokerer
for den indlæring, der er i den konkrete video.
Løsning på problemet:
Løsningen er, at der i starten af Video 2-4 gives et kort resume af det, der blev
lært/skete i den forudgående video. Det er den samme metode, der anvendes ved TVserier, hvor hver episode indledes med et kort resume.
Fx: I video xx lærte du om hvordan sportsforretningen yy købte og betalte zz ….
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Model for produktion af læringsvideoer
Ofte betragtes video som noget, der optages med et kamera, men i praksis er video
en betegnelse for et medieformat til lagring af billeder og lyd. I dag anvendes
overvejende digitale videoformater, og der eksisterer mange forskellige måder,
hvormed digitale videoer kan fremstilles.
Her beskrives kort forskellige muligheder.
Metoder til fremstilling af en
læringsvideo

Kommentarer

Videooptagelse, hvor underviseren stiller et
kamera op mod tavlen, som så optager den
normale undervisning.
Videooptagelsen kan efterfølgende forbedres
ved at redigere/klippe irrelevante seancer ud.

Denne metode er enkel, men der er fare
for, at det bliver en kedelig, upersonlig og
lang video, hvor underviseren automatisk
er orienteret mod dem, der sidder i lokalet.
Det kan også være svært at følge med i,
hvad der skrives på tavlen, eller hvad der
vises fra fx en PowerPoint.
Erfaringerne viser også, at uro fra deltagere
i lokalet virker forstyrrende.

Man kan også vælge at optage en eller flere
korte undervisningssituationer uden andre
deltagere, hvor underviseren har forberedt en
præsentation, der er optimeret til optagelsen.
Se eksempel: Ohms Lov serie
Videooptagelsen kan efterfølgende redigeres.

Denne metode vil i mange tilfælde godt
kunne fungere.
Videooptagelse rummer imidlertidig nogle
problemstillinger, som man skal være
opmærksomme på.
Hvis man samtidig optager underviseren:
- og ser mundbevægelserne, kan det
være svært at redigere i
- kan det hurtigt blive kedeligt, da det
ligner den normale undervisning

Planlagt produktion af en video, der fx viser,
hvordan eleverne betjener en konkret
maskine.
Omfatter udarbejdelse af en drejebog, videooptagelse, indtaling af speak og redigering af
videoen.
Se eksempel:
Betjening af 2-søjlet autolift

Med denne metode kan der opnås et rigtig
godt resultat.
Problemstillingen er, at det kan være
meget tidskrævende.

Capture fra en interaktiv tavle.
Sammen med de interaktive tavler medfølger
der en softwarepakke, som gør det muligt at
optage det, som underviseren gør på tavlen.
Se eksempel: Det økonomiske kredsløb
Optagelsen kan efterfølgende redigeres.

Denne metode er enkel, og fungerer godt.

Screencapture/skærmoptagelse, hvor computerens skærm optages, samtidig med at der
optages speak.
Se eksempel: Fra Flatt Pattern til DXF-fil
Se nærmere under afsnittet ’Vejledning til
Active Presenter’, punkt 6.
Skærmoptagelse.

Denne metode er optimal, når der fx skal
fremstilles en læringsvideo, der viser,
hvordan et computerprogram anvendes.
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Metoder til fremstilling af en
læringsvideo

Kommentarer

Fra PowerPoint til video.
Den PowerPoint-præsentation, som underviseren anvender under fremlæggelsen, er
normalt ikke direkte egnet til selvstudie, da
underviserens underliggende forklaringer
mangler. Her kan præsentationen importeres i
fx Active Presenter, og der kan indlæses speak
til de enkelte slides.
Efterfølgende kan præsentationen med speak
eksporteres som en video.
Se eksempel: Bagemetoder

Denne metode giver mulighed for at udnytte de præsentationer, der i forvejen er
udarbejdet, og gøre dem anvendelige til
udarbejdelse af læringsvideoer.
For at undgå, at videoen bliver for lang, vil
det være en fordel, at opdele en præsentation i et antal naturlige afsnit, og så udarbejde en video for hvert afsnit.
Det kan også være en fordel, at speaken
synkroniseres med markeringer på sliden.

Se nærmere under afsnittet ’Vejledning til
Active Presenter’, punkt 3. Import fra
PowerPoint.
Fra multimedier til video med Active Presenter.
I det efterfølgende afsnit ’Vejledning til Active Presenter’ vil der være fokus på
produktion af læringsvideo via det universale multimedieprogram Active Presenter, hvormed
der kan produceres og redigeres video ud fra både optaget video, skærmoptagelser,
PowerPoint præsentationer, fotos og ud fra opbyggede elementer i programmet. Desuden
kan der tilføjes forskellige former for speak
Se eksempel på video, der er fremstillet med Active Presenter: Hvad er kombinerede
forbindelser?

Under afsnittet Drejebog, vil der også være fokus på drejebogen, som det understøttende planlægningsværktøj inden produktionen sættes i gang.
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Active Presenter

Vejledning til Active Presenter
ActivePresenter er et e-learning og multimedie værktøj, der bl.a. kan anvendes til at
fremstille videoer (AVI, MP4, WMV, WebM).
Indholdet i en video kan bygge på:
- Screencapture, hvor man optager det, der sker på computerskærmen, og
samtidigt kan speake.
- Direkte import af én eller alle slides fra en PowerPoint
- Import af billeder
- Import af video
I Active Presenter editoren kan:
- video fra screencapture og fra import redigeres
- der tilføjes lydfiler og speakes direkte ind i de enkelte slides
- der tilføjes tekstbokse, pile mv. til de enkelte slides
- der tilføjes tidsstyring til de enkelte tekstbokse, pile mv., så de tidsmæssigt
bliver synlige eller usynlige
- der tilføjes animationer til de enkelte slides
- der tilføjes effekter til billeder som fx zoom

Oprette slides

Indsætte forskelligt
indhold på en slide

Eksport til video

Slides
Egenskaber
Tidsstyrede aktiviteter i
de enkelte slides
Slidepræsentationsvindue

NB: Denne vejledning bygger på anvendelsen af skabelonfilen Skabelon til
video.approj, som er opsat til billed- og videostørrelsen 1280 x 720
Skabelonen kan downloades fra www.iktiamu.dk/xxx
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3. Generel opsætning ud fra skabelonen Skabelon til video.approj
Info
1. Start Active
Presenter
2. Hent projektskabelonen

Bygger på projekt-skabelonen ’Skabelon til video’

3. Gem projektet i et
nyt navn

- Klik på
til venstre i topmenuen
- Klik på Save As…
- Skriv det nye projektnavn (NB: Vælg evt. en anden folder)
- Klik på Gem
Tilpasning af titel og baggrund
- Klik i tekstfeltet hvor der står Hvad er …?
- Indtast titlen på den nye video

Info
4. Giv videoen en
starttitel
5. Indsæt et billede i
øverste venstre hjørne, der er repræsentativt for
indholdet

Info
6. Opret ny slide med
samme baggrund

-

Klik på
Find skabelonen Skabelon til video.approj på computer
Klik på Åbn

-

Klik på

i topmenuen

-

Klik på

-

Klik på

for at indsætte et billede

-

Klik på

for at gemme

- Klik på
i fanebladet
Oprette ny slide med samme baggrund
- Højreklik på 1. slide

-

Klik på Copy i popup vinduet

-

Højreklik lige under 1. slide
Klik på Paste i popup vinduet, hvorved slide 2 oprettes
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2. Generelt omkring Preview/afspil
Info
1. Afspil den markerede
slide

2. Sæt afspilning på
pause
3. Genoptag
afspilningen
4. Stop afspilningen før
sliden slutter
5. Afspil alle slides

6. Afspil fra den
markerede slide

Afspil den markerede slide, afspil alle slides eller afspil fra den markerede
slide
-

Klik på den grønne Preview pil i tidslinjen

-

Sliden afspilles fra tidslinjemarkørens position
slutningen af sliden

-

Klik på den orange Pause knap

-

Klik på Resume knappen

-

Klik på den blå Stop knap

-

Klik på den lille sorte pil ved siden af Preview pilen

-

Vælg Preview all
Klik på den lille sorte pil ved siden af Preview pilen

-

Vælg Preview from current slide
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3. Import fra PowerPoint
Info

Oprette en ny redigerbar slide ud fra en PowerPoint, som skal have samme
baggrund

1. Hent en slide fra
PowerPoint

-

Klik på

-

Klik på
Find PowerPointen på computeren
Klik på Åbn

-

Klik på
i popup vinduet
Klik på den slide, der skal importeres
Klik på OK

-

Klik på

-

Klik på tidligere oprettet
Klik på OK

2. Skift baggrund på
slide

i topmenuen

3. Rediger nu indholdet
i sliden, der er hentet
fra PowerPoint
4. Indsæt eventuelt
speak til sliden

Se under punkt 5. Optage speak.
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4. Timeline og objekter
Info

1. Opret ny slide med
samme baggrund

2. Indsæt fx et billede
på siden

3. I bunden af skærmen
er timelinen
4. Titlen Slide repræsenterer selve
sliden
5. Titlen Image_5
repræsenterer
billedet på sliden
6. Tidslinjen viser tiden
i sekunder.
7. De 2 felter til højre
for titlen, beskriver
tiden de er aktive, og
i dette tilfælde er de
aktive i 3 sekunder.
8. Forøg tiden sliden er
aktiv
9. Forøg tiden billedet
er aktivt
10. Indsæt en pil der skal
præsentere abens
næse i 3 sekunder

Timeline og objekter.
På timeline er det muligt at tidsstyre aktiviteter på de enkelte slides
NB: Timeline aktiviteter kan tilføjes på alle typer af slides
- Højreklik på 1. slide
- Klik på Copy i popup vinduet
- Højreklik lige under 1. slide
- Klik på Paste i popup vinduet
- Klik på
-

Klik på
Vælg et billede på computeren.

-

Her fx en abe
Klik på Åbn
Placer billedet på sliden

-

-

Hold musen hen over bagkanten af Slide feltet, til der kommer en
dobbeltpil
Klik på musen, hold knappen nede , og træk feltet til højre
Hold musen hen over bagkanten af Image_5 feltet, til der kommer en
dobbeltpil
Klik på musen, hold knappen nede, og træk feltet til højre

-

Klik på
Vælg pil til højre i popup boksen
Flyt pilen hen så den peger på abens næse
Skriv Abens næse i pilen

-
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11. Pilen er nu på tidslinjen som Shape_6 og
varer 3 sekunder
12. Indsæt en pil ekstra
der skal præsentere
abens mund i 3
sekunder

-

Klik på
Vælg pil til højre i popup boksen
Flyt pilen hen så den peger på abens mund
Skriv Abens mund i pilen

-

Klik på Shape_7 feltet og flyt det ned til højre for Shape_6

-

Flyt

-

Klik på

13. Pilen er nu på tidslinjen som Shape_7 og
varer 3 sekunder
14. Nu skal sliden opsættes til at Shape_6
vises i 3 sekunder og
derefter Shape_7 i 3
sekunder
15. Afprøv om det virker

helt til venstre
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5. Optage speak
Info
16. Åbn for den
indbyggede
optager

Indtaling af speak
- Klik på
-

Klik på
Vælg Create new…

-

Vælg Input Device
Klik på den røde optageknap
Klik på den blå stop optagelse
Hør indspilningen ved at klikke på den grønne playknap

-

Marker feltet med lyden

-

Flyt

17. Foretag optagelsen

18. Optagelsen kan ses
på tidslinjen som
Recording_001
19. 1. del af lyden skal
nu fjernes

Info
20. Eksport

helt til 1 sek.

- Klik på
, hvorved lydklippet deles i 2
- Klik på den 1. del
- Tryk på Delete tasten
- Klik på 2. del, og flyt den helt til venstre
Eksport til video
-

Klik på

-

Klik på
Vælg folder der skal eksporteres til

-

Vælg
Klik på OK
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6. Skærmoptagelse
Info

Oprette nye slides ud fra en skærmoptagelse.
Der er 4 forskellige modes for skærmoptagelse:
1. Full Motion Recording (FMR) (Skærmoptagelse svarende til en
kvalitetsoptagelse med et videokamera)
2. Record Movie/Streaming Video (Videoen konverteres, så den fylder
mindre. Kan påvirke kvaliteten)
3. Smart Capture With Auto FMR (Der skiftes automatisk mellem type 1
og 4)
4. Smart Capture (Optagelse hvor museklikkene styrer optagelsen og
hvor musens bevægelser optages)

1. Start et nyt projekt

I dette eksempel anvendes mode 2, og der optages ’Full Screen’ fra Word
- Klik på Capture Slides

2. Vælg Capture Profile

-

Klik på Record Movie/Stream Video

-

Klik på Ok

3. Vælg lås til
applikationen

-

Klik på Lock to application

4. Active Presenter kan
samtidigt optage lyde
fra computeren (ex klik
lyde) og speak fra
mikrofonen

-

Klik på Record System Audio (Lyd fra computeren)
Vælg Device under Audio Input (Lyd fra mikrofonen)

5. Vælg applikationen der
skal optages fra via
drop down

-

Klik på det åbne Word dokument, der skal optages fra

6. Start optagelsen

-

Klik på den røde knap for at starte optagelsen

-

Word dokumentet tilpasser sig automatisk den størrelse, som
projektet er opsat til
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7. Foretag de operationer
der skal optages

8. Afslut optagelsen

-

Klik på som ligger på proceslinjen
Klik på Stop

NB: Du kan også stoppe optagelsen ved samtidigt at trykke Ctrl og End
tasterne.
9. Optagelsen ligger nu
som en Slide

10. På tidslinjen vises et
lydspor med optagelsen
fra computeren, et
lydspor med optagelsen
fra mikrofonen og et
videospor
11. Optagelsen kan nu
redigeres.

Læs nærmere under afsnittet Redigering af video
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7. Redigering af video
Info

I Active Presenter kan man både redigere video, der importeres i
programmet, og video, der produceres via en skærmoptagelse.
Her vises hvordan der redigeres i en video, der er produceret via en
skærmoptagelse.

1. Redigeringen af videoen
foregår på tidslinjen, hvor
der er to lydspor
(System_Audio_022) og
Audio_021 samt et
videospor (Video_001.1)

2. Fraklipning af de første
0:02 sekunder af klippene

3. Reduktion af klippenes
længde

4. Opdeling af klippene

5. Sammensætning af 2 klip

-

Flyt den grønne markør på 0:00 og den røde på 0:02 sekunder

-

Klik på
(Delete Range) hvorved de første 0:02 sekunder fjernes
Flyt den grønne markør til tidspunktet hvor klippet skal starte, og
den røde til hvor klippet skal stoppe

-

Klik på
(Crop to Range)
Stil markøren på fx 0:02 sekunder

-

Klik på

-

Klippene kan nu trækkes fra hinanden

-

Marker de klip, der skal sættes sammen

-

Klik på Join audio/video objects
Klippene er nu sat sammen. Der ses en rød linje, der markerer
stedet.

for at opdele klippene i 2 dele
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6. Indsætning af et billede
over videoklippet, hvor
lyden fortsætter

Active Presenter

7. Stil markøren på det sted, hvor billedet skal sættes ind

-

Klik på
og indsæt det ønskede billede
Billedet ligger nu oven over video og lyd

-

Klik på
og derefter på
Der indsættes et tekstfelt i sliden i øverste venstre side

-

Indtast den ønskede tekst

-

Dette er standardindstillingen for tekst i en tekstboks. Du kan
ændre teksten ved hjælp af tekstværktøjerne under Home:

8. Indsætning af en tekstside
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9. Regulering af lydstyrken
på et af lydsporene

10. Ændre
afspilningshastighed

Active Presenter

-

eller ved at markere den tekst, du vil ændre, og benytte de
redigeringsværktøjer, der kommer frem:

-

Flyt til sidst teksten til den ønskede position

-

Marker lydsporet, hvor lydstyrken skal justeres

-

Klik på

-

Reguler til ønsket lydstyrke
Flyt den grønne startmarkør og den røde slutmarkør hen over det
stykke i sliden, som du vil ændre

-

Hvis der ikke er klikket på lyd- og videosporene, så gælder
ændringen på alle spor
Hvis et af sporene er markeret, så gælder ændringen kun for dette
spor

-

-

hvorved lydstyrkereguleringen fremkommer

Klik på ikonet Change Playback Speed
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11. Byt om på objekters
rækkefølge

12. Lav en glidende overgang
på objekter, billeder eller
video ved hjælp af Fade
In/Out

Active Presenter

-

Du kan nu indstille hastigheden til enten slow motion (under 100%)
eller du kan sætte hastigheden op (over 100%)

-

Marker et objekt i tidslinjen

-

Klik på fanen
listen

-

Her er objektet flyttet fremad/op, hvilket betyder, at det ligger
ovenover de andre objekter i sliden

-

Klik på objektet.
I højre side af skærmbilledet ligger Properties panelet, hvor du kan
ændre en række indstillinger for objektet

-

Åbn fanen Timing & Animations
Klik på drop down menuen ud for Entrance Effect og vælg Fade In
Klik på drop down menuen ud for Exit Effect og vælg Fade Out

og klik på Order. Vælg en af mulighederne i
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-

Bemærk: du kan ændre hastigheden ved at ændre tallet ud for
Duration (ms)

-

Herefter ser objektet således ud i tidslinjen:

-

Alternativt kan du vælge, at der kun skal være en af disse effekter
på objektet
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8. Eksporter som en video
Info
1. Eksporter projektet til
video
2. Indstillinger for
eksporten

Når redigeringsarbejdet er afsluttet, eksporteres projektet til en video
- Klik på
og klik derefter på
Vælg de ønskede indstillinger for videoen:
- Rendering Options: her vælger du hvilke effekter, der skal tages med
i eksporten, eller du kan vælge lyden fra eller til
- Video: indstillinger for videoens størrelse, Frame Rate (antal frames
pr. sekund) samt kvalitet
- Audio: her kan du indstille Channels (vælg mellem Mono og Stereo),
Sample Rate samt Bit Rate (Bemærk: jo højere Bit Rate, jo bedre
kvalitet)
- Output: vælg det format, du ønsker til din video. Du kan vælge
mellem MP4, FLV, AVI, WMV, WebM samt MKV. AVI eller MP4 kan
med fordel vælges, hvis videoen skal uploades til Mercantube.
Husk evt. også at give videoen et nyt navn

-

Klik på OK
Herefter starter eksporten
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Drejebog
Planlægning er altafgørende, når man skal lave gode læringsvideoer, og her er en drejebog en stor hjælp.
I drejebogen koordineres billeder, tekstning, aktioner og speak, og den fungerer som manuskript for
speakeren.
Drejebogen er også et godt redskab, hvis der deltager flere i produktionsprocessen. Det kan fx være underviseren, der udarbejder drejebogen, en anden, der står for speaken, og en tredje, der står for produktionen
af videoen.
Udarbejdelsen af en drejebog, kan sammenlignes med udarbejdelsen af en fortælling. Man kan fx starte
med at udarbejde teksten til speaken, i forhold til det, der skal fortælles, og sætte billeder mv. på bagefter.
Man kan også starte med det, der skal vises, og så sætte teksten på til speaken bagefter.
Nedenstående vises et eksempel på en drejebog, og masteren til denne drejebog kan downloades på xxxx
Delepisode

Kommentarer/beskrivelser/teg- Sted hvor delninger omkring scenen i denne episoden skal
delepisode
foregå

Studieopsæt/kameraafstand/skiltning

Delepisode i
videoen.
Fx som en
slide i
PowerPoint

Det kan fx være en kommentar fra
Fx i hvilket lokale Fx. nærbillede af xx, et billede, der er klippet ind,
den, der udarbejder drejebogen til
skal der optages? den tekst der skal stå i videoen mv.
den, der producerer videoen.
Det kan også være en beskrivelse eller
en tegning af scenen.

Evt. tekst til indtaling

Status

Det der skal vises på videoen under denne del- Teksten til den speak, der
episode (video, billeder, tekst, animationer mv.) skal høres på videoen i
denne delepisode

NB: Kun relevante felter udfyldes.
På de følgende sider vises et eksempel på en drejebog til produktion af en video i Active Presenter.
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Evt. 
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DREJEBOG TIL VIDEO
EKSEMPEL PÅ ANVENDELSE

Udarbejdet af

Dato

Projekt/Anvendes i projekt

Titel

Udviklingsværktøj

Hvad er jævnspænding?

Active Presenter

Del- Kommentarer/beskrivelser/teg Sted hvor Studieopsæt/kameraafstand/skiltning
epi- ninger omkring scenen i denne delepisod Det der skal vises på videoen under denne delepisode
(video, billeder, tekst, animationer mv.)
sode delepisode
en skal
foregå

1
2

Evt. tekst til indtaling
Teksten til den speak, der skal
høres på videoen i denne
delepisode

Skiltning: Hvad er jævnspænding?

U
30V
tid
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Kendetegnende for
jævnspænding er, at
spændingen holdes på en fast
værdi.

Status
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Del- Kommentarer/beskrivelser/teg Sted hvor Studieopsæt/kameraafstand/skiltning
epi- ninger omkring scenen i denne delepisod Det der skal vises på videoen under denne delepisode
(video, billeder, tekst, animationer mv.)
sode delepisode
en skal
foregå

3 Der skal også vises et batteri.

4

Evt. tekst til indtaling
Teksten til den speak, der skal
høres på videoen i denne
delepisode

Ved transportable enheder
som fx en håndlygte, leveres
jævnspændingen normalt fra
et batteri.

Skiltning: Fra vekselspænding til jævnspænding

Strømforsyning

5

Omsætningen sker i en
strømforsyning, hvor de 230
volt først reduceres til en
lavere vekselspænding.

230V

Strømforsyning

6

Herefter konverteres
vekselspændingen til en
jævnspænding. Dette sker via
en ensretter og et filter.

+
230V

Strømforsyning

7

+
230V

Ved stationære apparater og
systemer, leveres
jævnspændingen primært fra
lysnettet, hvor de 230 volts
vekselspænding omsættes til
en jævnspænding.

+

Ofte er der en efterfølgende
stabilisator, der sikrer at
spændingen holdes helt
stabil.

Strømforsyningen kan være
indbygget i selve apparatet,
men det kan også være en
selvstændig enhed hvor man
kan regulere
jævnspændingen efter behov.

8
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Del- Kommentarer/beskrivelser/teg Sted hvor Studieopsæt/kameraafstand/skiltning
epi- ninger omkring scenen i denne delepisod Det der skal vises på videoen under denne delepisode
(video, billeder, tekst, animationer mv.)
sode delepisode
en skal
foregå

9

Jævnspænding betegnes ofte som DC, og
symbolet for jævnspænding er som vist her.

10
11
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Evt. tekst til indtaling
Teksten til den speak, der skal
høres på videoen i denne
delepisode

Jævnspænding betegnes ofte
som DC, og symbolet for
jævnspænding er som vist
her.

Status

