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Screencast 

Vejledning i at lave  LIVE-UNDERVISNING med indbygget Powerpoint-show 

Følg denne anvisning hvis du vil lave en ”screencast” id.  liveundervisning, hvor du 

illustrerer en powerpointpræsentation 

3 faser: 

1. Oplæg optages 

2. Elever skal kunne se undervisningen 

3. Seancen (video og pp-fil )skal være tilgængelig på min hjemmeside 

 

 

ANBEFALING: ARBEJD I GOOGLECHROME el.Mozilla Firefox ! 

0.  

1. Lav et ”Screencast” dvs optag et oplæg: Gå ind på adressen: 

www.screenr.com/record (Hold fanen åben) og følg anvisningerne: 

 
Den røde knap findes på flg. bjælke: 

 
2. Upload  den relevante powerpoint-fil, som du ønsker at basere dit ”oplæg”  

på www.slideshare.net   

3.  

I ventetiden kan du udfylde på Screenr.com boksen: ”DESCRIPTION” 

/(beskrivelse af din Screencast) ude til højre / eller neden for din optagelse  

http://www.screenr.com/record
http://www.slideshare.net/
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4. Zipcast filen:  Tryk på ” > Start ZIPCAST”.  

 

5.  Log på din eksisterende FACEBOOK profil og klik på ”ALLOW”  (ellers opret 

en facebook-profil) 

 
6. Invitér elever/tilhørere via Facebook (via deres emailadresser) 

7. Klik på ”PUBLISH” 

8. Vend tilbage til fanen www.screenr.com/record 

9. Optag nu dit oplæg: Klik på ”Allow” ( Fjern reklamer  neden under pp-filen)  

10. Klik på ”optag/record”  (rød knap nede i venstre hjørne) 

11. Når du er færdig med dit oplæg  (Max 5 min.) stopper du optagelsen ved at 

klikke på ”DONE” grønt felt  nederst på skærmen 

12. Gå derpå tilbage til  www.slideshare.nt/xxxnavn/meeting 

13. Når du er færdig > klik på ”DONE” (Grøn knap på nederste  bjælke) 

14. Husk at beskrive optagelsen: dvs. udfyld ”DESCRIBE”  

15. Klik på ”PUBLISH”  (Vent på at blå stribe bliver udfyldt) 

16. Vil du nu se optagelsen?: tryk ”PLAY” 

17. Du skal nu kopiere ”EMBED CODE” (CTRL C) 

18. Gå tilbage til din hjemmeside i editoren fx Weebly 

19. Indsæt nu ” Embed code”, der hvor du ønsker at placere din optagelse på 

din hjemmeside: 

http://www.screenr.com/record
http://www.slideshare.nt/xxxnavn/meeting
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På en eksisterende side eller ny side : Add new page 

Indsæt/træk ned fra værktøjsbjælken ”Custom HTML” og Indsæt  Embed 

code (Tryk uden for rammen så ryger Zipcasten ind). 

Du kan også blot lægge linket til screencasten på Lectio 

20.  Gå nu tilbage til ”Slideshare” Hent embed code- dobbelt klik på koden og 

kopier koden (CtRL C) 

21. Gå tilbage på din relevante hjemmeside (weebly) og indsæt koden (CtRl V)  

22. Nu skulle både film og pp-præsentation ligge  på din hjemmeside 

23. Husk til sidst at ”PUBLISH” /gemme 

24. Vil du nu vise skærmen, så gå til: www.gotomeeting.com/fec/webinar 

Her kan du dele med andre hvad du laver på din skærm 

        

http://www.gotomeeting.com/fec/webinar

