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Problem och utmaningar

• ”The devil is in the details”

– Komplexitet

• Man måste kunna gå ner på djupet (vilket tar tid)

– Tar tid att förevisa, tar tid att ta till sig (olika för 
olika studenter)

• Dåliga, tekniska förutsättningar i 
föreläsningssalar (dåliga projektorer)

– Får pedagogiska konsekvenser
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Screencast som ett sätt att möta 
utmaningarna

• Vad är det?

– En inspelning av aktiviteter på datorn med 
tillhörande ljud

– ”E-föreläsning”

– Inget unikt – vanligt förekommande 

• Exempel från aktuellt kursmoment
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Användningssam
manhang

• Föreläsningar

• Screencast

• Övningar/workshop
s

• Avakademisering?
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Screencast på entreprenad?
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Vad tycker studenterna?

• Väldigt uppskattat

• Ger dem möjlighet att studera efter egna 
förutsättningar



Frågor att ställa sig

• Hur nyttjar man sin ”kursbudget” bäst?

– Hur kan jag som lärare skapa största möjliga 
nytta

– Screencasten är en investering

• Vad ska screencasten ersätta eller bidra 
med?

– Förevisning, föreläsning, handledning, svar på 
en fråga (nätkurs) …

– Rädda upp situationer (inställda föreläsningar)



Hur gör man?

• Program

– Camtasia, Jing, QuickTime, ScreenFlow, …

• Egenskaper

– Längd

– Upplösning

– Ljud

• Redigering

– Klipp vid naturliga pauser

– Ta bort besvärande stakningar ”ööhh”

– Använd Powerpoint med rubrik som avdelare
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Praktiskt exempel

Datum Sidfot 12



Goda råd

• Det tar längre tid än man tror

• Satsa på bra ljud! 

• Spela in i sjok om några minuter

• Kräver lugn och ro

• Skapa något sorts plan (stolpar)

–Träna vissa steg innan
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Goda råd

• Var inte så ängslig över hur du låter eller om du 
har tillräckligt flyt

• Sikta på återanvändning

– Undvik onödiga datum och kursnamn

• Acceptera att du jobbar på universitet och inte på 
SVT – sätt ambitionsnivån därefter

• Har en strategi för distribution

– screencasts kan få vingar och hamna på andra ställen en 
man tänkt sig (youtube, etc) 
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På vilket sätt kan screencast
bidra till din undervisning?
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