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Screencast-o-matic - Guide
Link
Intro
Anvendelse

http://www.screencast-o-matic.com/
Screencast-o-matic er et online program som optager din stemme og det som
du ser på din skærm.
Screencast-o-matic kan bruges af dig eller dine elever.
Som lærer har jeg lavet nogle mindre optagelser af særligt svære emner og
begreber. Herefter har eleverne nemt kunne se/høre mig undervise i teorien
igen. Til glæde for dem som havde glæde af at høre tingene to gange, tosproglige eller til repetition ved eksamen.
Mine elever har kunnet lave mindre film med psykologisk indhold. Nogle har
fremlagt på klassen andre har lavet film.
På elearning er det alternativ til en skriftlig aflevering. Fremfor at skrive en
mindre opgave kan man bede eleverne om at lave en 8 minutters film om
behaviorismen, omsorgssvigt eller fremlæggelsen af en analyse/diskussion.

Tips

Begrænsninger

Krav

Programmet optager ikke dit ansigt. Derfor kan de være en mild form for
fremlæggelse. Nogle elever er mere trygge når de ved at deres ansigt ikke
kommer med. Som lærer kan du når som helst – i pyjamas eller smoking
optage videoerne.
Programmet er nemt at bruge og du undgår at skulle bruge kameraer.
Du behøver ikke at oprette konto for at bruge programmet.
Ideen med screencast-o-matic er at det skal være enkelt. Derfor er der heller
ikke de store muligheder for at redigere. Sker der et uheld eller formulerer
man sig kluntet bliver man derfor enten nødt til at acceptere skønhedsfejlen
eller tage optagelsen om.
Du kan kun optage op til 15 minutter, så udvælg indholdet ud fra det.
Guiden her er meget omfattende, men i praksis virker det knap så
omfattende.
Du kan downloade din optagelse og få den som fil. Der er dog blandede
erfaringer med hvordan man så deler filen med andre. Fronter har
eksempelvis svært ved at afspille filen.
I stedet kan man oprette en konto på youtube og oploade den der. Her kan
man vælge om alle mennesker i hele verden skal kunne se den eller kun dem
som du sender et hemmeligt link til.
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Instruktion – Screencast-o-matic
1. Forberedelse
Da programmet optager din skærm, er det virkningsfuldt, hvis der foregår
noget på den skærm.
Du kan lave et powerpoint/Prezi eller anden form for visuelt værktøj som
underbygger hvad du taler om på videoen.

2. Gå til programmet

Gå ind på siden: http://www.screencast-o-matic.com/. Tryk på Start Recording.
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3. Sikkerhed
Computeren vil nogen gange spørge om din tilladelse i forbindelse med at bruge programmet. Her
skal du trykke på Kør altid på dette websted.

4. Optagelsen
Nu kommer der en firkant, der er markeret med stiplede linjer. Alt hvad der er inden for det
område vil komme med i din optagelse.
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Der kommer også en bjælke, hvor du kan vælge forskellige ting.

Vi at trække i linjens hjørner kan du selv bestemme, hvilket område der skal med i din optagelse.
Du starter med at optage, når du trykker på den røde knap. Optagelsen starter, når
nedtællingsuret har talt ned.
Husk at du først skal starte optagelsen, når det, som du ser på din skærm, er det, som du ønsker
vist i optagelsen. Det betyder, at du nok skal tilbage til dit powerpoint – men
optageboksen følger med.
Når du optager, kan du pege med musen og gøre seeren opmærksom på ting
på skærmen. Programmet sætter automatisk en rund gul cirkel om pilen, så
det er tydeligt, hvad du peger på.

5.

Når du har optaget

Når du er færdig med at optage trykker du på
Done.
Hvis du derimod ved, at du ikke er tilfreds med
optagelsen, kan du klikke på Restart, bekræfte
Restart og herefter kan du gentage optagelsen
ved at trykke på optagerknappen.

6. Opload din film
Når du har lavet din film, skal du vælge om du vil
lægge den på nettet og klikke på Youtube-ikonet
eller have den som film på din computer og klikke
på Video File.
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Hvis du vælger at gemme den som en film på din
computer, skal du blot klikke på Save Video.

Hvis du vælger at oploade den til youtube kan
dine elever også se videoen når som helst – i
undervisningen, der hjemme eller læreren kan
rette/kommenterer den eksempelvis på
elearning.
Når du har klikket på youtube-ikonet, skal du
blot give filen en titel, måske en beskrivelse og
til sidst skal du trykke på Upload.
For at kunne lægge den på youtube, kræver
det, at du har en konto der åbner for youtube.
Klik på Launch web browser.

Nu logger du blot ind til din konto.
Tror vist også det virker med kontoer hos
google.
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Klik på Giv adgang.

Klik på Continue.

Klik på linket og se din video.

7. Giv filmen videre
Hvis du ønsker at dine elever eller andre skal se din film:

1

• Kopier linket til internetsiden
hvorpå den ligger.
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• Giv folk navnet på filen og sig at
de skal gå på youtube og se den.
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• Giv folk filen – kopier den over via
USB-stik.
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