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Screencapture

Hva er screencapture?
• Capturing the screen over an 

extended period of time to form a 
video file with sound. 

Hva kan det brukes det til?

Programmer
• Jing (Camtasia, Wink, Snagit…)



Utfordringer 
med tilbakemelding

I arbeidet med evaluering, tilbakemelding, veiledning og 
oppfølging på universitetet, opplever vi en rekke 
utfordringer:  

• Økende behov for tilbakemelding
• Økende arbeidsmengde• Økende arbeidsmengde
• Grupper/enkeltstudenter skal nås (på campus og 

fjernstudenter)
• Behov for presisjon og nærhet
• Krav om kvalitet
• Behov for variasjon
• Skape engasjement (lærer & student)



Utprøvingen
Hva & hvordan

Programmer
• Jing for produksjon (Muligheter og begrensninger)

• Fronter (Læringsplatform) for distribusjon

EksemplerEksempler
• Resultater fra BA ingeniørutdanning, Halvard Øysæd

Operativsystemer, DAT 108
Individuelle oppgaver
3 X 30 (90 opptak)

• Resultater fra BA pedagogikk, Petter Mathisen
Veiledningspedagogikk, PED 315
Logger fra grupper
4 X 10 (40 opptak)









Skiftende fag/form/bruk
Lærere Fag Gr/ 

indiv.

Type

tilbakemelding

Antall

tilb.m.

Halvard

Øysæd

Ingeniør- utdanning, 

BA, DAT 108

(5 stp)

Indiv. Feedback/veiledning på 

individuelle faktaoppgaver og

refleksjonsnotat

3 X 30 

(90 opptak)

Petter Mathisen

Pedagogikk, BA

PED 315

(15 stp)

Gr. Kommentarer/feedback på 

logger fra basisgrupper

+ beskjeder

4 pr. gruppe

4 X 10 

(40 opptak)

Ole 
Tysk, Indiv. Feedback/veiledning på 3 studenter

Ole 

Letnes

Tysk, 

TY-115

(7 stp)

Indiv. Feedback/veiledning på 

individuell oppgave

3 studenter

1 tilbake-

melding

Åsta Lovise

Einstabland

Likestilling,

LIK-900, nettstudium

(5 stp)

Gr. Feedback/veiledning på 

individuell prosjektoppgave 

3 grupper 

1 tilbake-

melding

Halgeir Nilsen

IT og info.systemer, 

BA

IS-304, (20 stp)

Gr. Tilbakemeldinger på 

prosjektrapport

+ Instruksjoner

ca 40 studenter

4(3) x 40

Jens 

Nærbø

Vernepleie, BA

Div. emner

Indiv. & Gr. Tilbakemelding på skriftlige 

oppgaver

+ bruksanvisninger

Ca. 40 studenter

2/3 x 40



Studenterfaringer

- Vi vet nøyaktig hva du kommenterer… Fin 
kombinasjon mellom at vi ser teksten uthevet 
SAMTIDIG som at vi hører det du sier.

- Det gjør 
tilbakemeldingen 
mer personlig, og 
det fanger 
oppmerksomheten 
på en annen måte.

- Det er antagelig mindre jobb for den 
som retter enn ved å skrive ned svarene, 
og dermed vil det være mulig å gi bedre 
tilbakemeldinger.

- Det passer 
særlig bra i 
grammatikk-
faget.

- Vi opplevde denne tilbakemeldingen som 
positiv, nyttig, effektiv, personlig og den 
har vært vanskelig å misforstå. 

- Den store styrken til skjermopptak i 
forhold til skriftlig tilbakemelding er at 
skjermopptak gir et mye klarer inntrykk av 
hva som blir kommentert og vurdert.

- JING er en veldig god erstatning for den tradisjonelle veiledningsformen, om det ikke er 
mulig å gjennomføre en veiledningstime i sanntid er dette det absolutt beste alternativ.

og dermed vil det være mulig å gi bedre 
tilbakemeldinger.



Lærererfaringer
Åsta Einstad (lik): 
- Digitale tilbakemeldinger er mer tidskostnadseffektive. …Det 
fordret også at jeg måtte være tydelig i presiseringene, noe 
som utelukket alt utenomsnakk.

Petter Mathisen (ped): 
- Jeg opplever at kvaliteten 

Halgeir Nilsen (it): 
- Jeg er godt fornøyd, og 
studentene likte dette veldig godt. 
Det er mye enklere å gi 
tilbakemelding ved opptak enn å 
måtte skrive alt. 

Jens Nærbø (vern):
- Vi som bruker dette 
programmet er bare vilt 
begeistret. Supert tilbud til 
studentene, men ikke minst til 

Halvard Øysæd (ing):
- Studentene fikk 
bedre og mer variert 
tilbakemelding, men 
jeg brukte mer tid på 

- Jeg opplever at kvaliteten 
på tilbakemeldingen er blitt 
bedre, - og det er opplagt 
effektiviserende. …jeg har 
dessuten kommer tettere på 
studentene og kan være mer 
personlig og oppmuntrende 
enn ved en skriftlig 
tilbakemelding.

studentene, men ikke minst til 
lærerne. Gir gode 
tilbakemeldinger på 1/4 del av 
tiden, og det blir ikke 
misforstått i samme grad som 
skriftlig tilbakemelding. 

Jens Nærbø (vern):
- Sparer masse tid! Effektivt og jeg har et bestem inntrykk av 
at jeg unngår misforståelser slik en ofte får i skriftlige 
tilbakemeldinger. Føles bra både å kunne snakke, men 
samtidig vise/markere i teksten.

Ole Letnes (ty): 
- Dette er, sett på litt sikt, 
vel investert tid.

jeg brukte mer tid på 
tilbakemeldingene 
enn hvis jeg bare 
hadde jeg gitt dem 
en fasit.



Samlet inntrykk av 
utprøvingen

Screencapture:

• Forenkler
• Presiserer
• Effektiviserer
• Inspirerer

Men - avhengig av:

• en viss innsats -
teknologiterskel

• hvilken form for  
feedback som skal • Inspirerer

• Aktiviserer
• Skaper nærhet
• Kommuniserer 

personlig
• Spredningseffekt

feedback som skal 
gis

• individ eller grupper

Altså: 
En supplerende 
form for feedback



Linker: 

• http://www.uia.no/puls
• http://www.uia.no/no/div/sentre/ped
agogisk_utviklingssenter/ressursban
k/skjermopptakk/skjermopptak

• http://www.techsmith.com/jing
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