HEJ!
På Högskolan i Borås kan Kommunikationsavdelningen hjälpa
dig att skapa medieproduktioner som stöd i undervisningen.
Den här foldern ger en översikt över vilka produktioner vi kan
göra och vilken teknik som finns tillgänglig. Du är välkommen
att höra av dig för bokningar och frågor!
Christian Eriksson, medieproducent
christian.eriksson@hb.se
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INSTRUKTIONSFILM
- PRAKTISKT MOMENT

INSTRUKTIONSFILM
- MJUKVARA

SCENARIOFILM

Exempelfilm: Demonstration av hur man
kan stoppa en blödning

Exempelfilm: Avspelning av en skärm
när ett moment utförs i webbläsare

Exempelfilm: Förste polis på brottsplats
inspelad på Sagagatan

Kontaktperson: Christian Eriksson, Kommunikation

Kontaktperson: Du själv

Kontaktperson: Christian Eriksson, Kommunikation

Teknik: Kamera och micar från kommunikation

Teknik: Egen dator med Kaltura Capture installerat

Teknik: Kamera och micar från kommunikation

Lokal: Gärna en lokal som passar instruktionen

Lokal: En lokal med tyst omgivning. (T.ex.
videokonferensrum)

Lokal: Gärna en lokal som passar scenariot, t.ex. Sagagatan

Förberedelser: Förbered datorn så att du inte behöver
vänta mellan att program laddas etc. Boka rum.

Förberedelser: Boka medieproducent, boka instruktörer
och figuranter, boka/skaffa rekvisita, gör ett enkelt manus
(du kan skriva text, rita bilder, eller ta foton).

Förberedelser: Ta fram alla föremål, boka lokal, boka
medieproducent
Att tänka på:

Att tänka på: Planera gärna för att spela in olika moment
var för sig, om det är en större mjukvara eller om det är
komplicerade moment. Det underlättar för den som tar del
av materialet, och det blir enklare för dig om du skulle
behöva spela in något på nytt.

Att tänka på: Ska filmen spelas in på Sagagatan? Undersök
gärna om annan verksamhet kommer ske samtidigt.

Psst! Du kan klicka på
bilderna ovan för att se
filmerna på HB Play.

CAMPUSFÖRELÄSNING

STUDIOFÖRELÄSNING

KALTURAFÖRELÄSNING

Exempelfilm: Introduktionsföreläsning
till radiokursen

Exempelfilm: Föreläsning inspelad i studion framför
greenscreen med en powerpoint i bakgrunden.

Exempelfilm: Egenfilmad introduktionsföreläsning till
kursen om psykisk ohälsa. Inspelad i ett Zoom-rum.

Kontaktperson: Christian Eriksson, Kommunikation

Kontaktperson: Christian Eriksson, Kommunikation

Kontaktperson: Du själv

Teknik: Kamera, micar, bildmixer från kommunikation

Teknik: Kameror, micar, (ev .bildmixer) från
kommunikation, ta med egen dator om du vill köra
powerpoint.

Teknik: Egen dator

Lokal: Föreläsningssal
Förberedelser: Boka lokal (gärna i samråd med
medieproducent), boka medieproducent
Att tänka på:
Zoom: Denna kan även göras live via zoom, se mer info på
blad 5.

Lokal: Studion
Förberedelser: Boka medieproducent. Studion bokas av
medieproducent. Det går bra att ta med rekvisita som
böcker och liknande som är relevanta i kursen.
Att tänka på: Gör gärna föreläsningen i flera 15-20 min
avsnitt istället för en lång.
Zoom: Denna kan även göras live via zoom, se mer info på
sida 5.

Lokal: En lokal med tyst omgivning, det finns t.ex.
videokonferensrum som du kan använda.
Förberedelser: Ladda ned Kaltura Capture till datorn.
Boka rum.
Att tänka på: Det finns två olika versioner av Kaltura
inspelningsprogram. Den senaste heter Kaltura Capture.
Zoom: Denna kan även göras live via zoom, se mer info på
sida 5.

PODD/VODD

VIDEOREDIGERING

Exempelfilm: kommer!

Exempelfilm: Polisens mobilfilm från ett ingripande. Tillagd
grafik och maskering av ansikte, samt ljudredigering.

Kontaktperson: Christian Eriksson, Kommunikation

Kontaktperson: Christian Eriksson, Kommunikation

Teknik: Kamera och micar från kommunikation

Teknik: Befintligt videomaterial

Lokal: Studion eller sammanträdesrum

Lokal: -

Förberedelser:

Förberedelser: -

Att tänka på:

Att tänka på: Beroende på önskade åtgärder kan
redigeringen ta lång tid.

ANNAT

...

Välkommen med dina
egna idéer!

ZOOM
Zoom är ett program som möjliggör E-möte,
distansundervisning eller träffa andra personer
virtuellt (över Internet).
Du kan läsa mer om ZOOM samt boka en
ZOOM-kurs på följande länk:
https://www.hb.se/anstalld/minanstallning/kompetensutveckling/hogskolepedagogik/u
tbildning/kurser/att-anvanda-digitala-verktygworkshops-i-alc-zoom-hb-play-mm/

2020-11-04

STUDION
Högskolan i Borås har en studio med TVbelysning som kan användas för olika ändamål;
till exempel intervjuer av gäster, inspelning av
instruktionsfilm eller för göra en
studioföreläsning.
Studion bokas av medieproducent.
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HB PLAY / KALTURA
HB Play är en tjänst för att hantera och spela in video,
tillgänglig för anställda vid Högskolan i Borås. Tjänsten
påminner till viss del om kommersiella tjänster som
exempelvis Vimeo och YouTube.
HB Play bygger på en plattform som tillhandahålls av
Kaltura. Du kan läsa mer om Kaltura och HB Play här.
Vill du få utbildning i HB Play erbjuder Sektionen för
pedagogisk utveckling och forskning (PUF) kurser. Du kan
boka in dig på er kurs här.
Du loggar in på HB Play med dina vanliga
inloggningsuppgifter. Du hittar sidan på
https://play.hb.se/
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KALTURA CAPTURE
Kaltura Capture är ett program som erbjuder inspelning av
webbkamera,skrivbord och mikronfon på datorn. Programmet kan
användas för att tillexempel demonstrera ett program eller ett arbetsflöde
på dator.
Programmet kan laddas ned via menyn ”LÄGG TILL NY” när du är
inloggad i HB Play.
KALTURA CAPTURE
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