
     

  

Danish University Colleges

Erfaringer med lyd ved e-undervisning

Møller, Eval Rud

Publication date:
2009

Document Version
Tidlig version også kaldet pre-print

Link to publication

Citation for pulished version (APA):
Møller, E. R. (2009). Erfaringer med lyd ved e-undervisning. http://www.viauc.dk/hoejskoler/vok/Videncentre/e-
laering-og-medier/Documents/udgivelser/Udgivelser%202009/Erfaringer-med-lyd-ved-e-undervisning-
komplet.pdf

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal
Download policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Download date: 26. May. 2023

https://www.ucviden.dk/da/publications/c387f820-c87d-4f06-bdc6-b69bbe206ed2
http://www.viauc.dk/hoejskoler/vok/Videncentre/e-laering-og-medier/Documents/udgivelser/Udgivelser%202009/Erfaringer-med-lyd-ved-e-undervisning-komplet.pdf
http://www.viauc.dk/hoejskoler/vok/Videncentre/e-laering-og-medier/Documents/udgivelser/Udgivelser%202009/Erfaringer-med-lyd-ved-e-undervisning-komplet.pdf
http://www.viauc.dk/hoejskoler/vok/Videncentre/e-laering-og-medier/Documents/udgivelser/Udgivelser%202009/Erfaringer-med-lyd-ved-e-undervisning-komplet.pdf


 

 

 

Eval Rud Møller  

    
Erfaringer med lyd Erfaringer med lyd Erfaringer med lyd Erfaringer med lyd     
ved eved eved eved e----undervisningundervisningundervisningundervisning    

© 2009 



 Side 1 

IndholdIndholdIndholdIndhold    

Resume .................................................................................................................2 

Indledning .............................................................................................................3 
Sprogbrug ........................................................................................................................................... 3 
Tilhørende elektronisk materiale ...................................................................................................... 3 

Vigtigheden af lyd .................................................................................................4 
Talens vej............................................................................................................................................ 4 

Vejledning med lyd. ..............................................................................................6 
Skabelse af en god kommunikationskanal...................................................................................... 6 
Når e-studerende og e-vejleder ikke kender hinanden................................................................... 7 
Når e-vejledning handler om at afklare tvivl .................................................................................... 8 
Krav til internetforbindelse................................................................................................................ 9 

E-undervisningsmateriale ................................................................................. 11 
Forberedelser til indtaling ...............................................................................................................11 
E-forelæsning ...................................................................................................................................12 

Direkte indtaling af lyd i PowerPoint 2003 / 2007...................................................................12 
Indirekte indtaling i PowerPoint..................................................................................................13 
Udgivelse af en e-forelæsning ....................................................................................................13 

Indtaling til lydordbøger...................................................................................................................15 
Indtaling til e-instruktioner ..............................................................................................................15 

Kvalitet af lydoptagelse..................................................................................... 16 
Direkte indtaling i PowerPoint og lydordbøger. ..............................................................................16 
Lyd indtalt i Audacity........................................................................................................................17 
Omgivelsernes betydning for lydkvaliteten ....................................................................................18 
Hardwares betydning for lydoptagelser..........................................................................................19 

Mikrofonen...................................................................................................................................19 
Lydkort..........................................................................................................................................20 
Mobile enheder til lydoptagelser ................................................................................................21 
Studerendes udstyr .....................................................................................................................22 

Arbejde med lyd ved e-undervisning................................................................ 23 
I gang med e-vejledning...................................................................................................................24 
I gang med at lave e-undervisningsmaterialer...............................................................................25 

Anerkendelse..................................................................................................... 26 

Referencer ......................................................................................................... 26 

Bilag.................................................................................................................... 27 

Bilag.................................................................................................................... 27 
Bilag 1 – Bits og bytes. ....................................................................................................................27 
 



 Side 2 

ResumeResumeResumeResume    

I forbindelse med udviklingen og tilrettelæggelsen af bioanalytikeruddannelse som et delvis net-

baseret undervisningsforløb er der gjort mange erfaringer med brug af lyd ved e-undervisning, 

som jeg har samlet i dette temahæfte.  

Da det i forbindelse med netbaseret undervisning er vigtigt at beherske det tekniske på et vist ni-

veau, indeholder temahæftet adskillige direkte anvisninger på hvorledes det tekniske betjenes i 

forskellige situationer, ligesom der som supplement er lavet en del elektronisk materiale, eksem-

pelvis instruktionsvideoer om optagelse af lyd i forskellige programmer. 

Et par af påstandene i dette temahæfte er, at end ikke velovervejet pædagogiske valg kan for-

bedre lydkvaliteten og at lydkvaliteten ikke bør forstyrre e-undervisning. Derfor er det forsøgt af-

dækket hvad der kan forårsage forringelse af lydkvaliteten og komme med anvisninger på hvorle-

des en rimelig lydkvalitet kan opnås. I forbindelse med synkron vejledning med lyd er det således 

især vigtigt at internetforbindelsen har en tilstrækkelig høj upload og download hastighed. I for-

bindelse med elektronisk undervisningsmateriale kan adskillige faktorer forårsage forringet lyd-

kvalitet og det er derfor vigtigt at lyden optages i støjfri omgivelser ved brug af en rimelig mikrofon 

og en computer med lydkort, der dækker et tilstrækkeligt frekvensområde. Desuden er det vigtigt 

at softwaren til lydoptagelsen indstilles hensigtsmæssigt og at der stilles minimumskrav til de 

studerendes internetforbindelse og udstyr. 

Erfaringerne med lyd ved e-undervisning omhandler mere end det tekniske. Nogle af de øvrige be-

tragtninger, som beskrives er, at lyd er vigtig i forhold til at skabe sociale relationer, at lyd er vigtig 

i forhold til udtale af fagudtryk som en del af en professionskompetence og at vellykket e-under-

visning med lyd er baseret på indhold, it og indtaling. 
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IndledningIndledningIndledningIndledning    

Primo 2006 blev det besluttet, at bioanalytikeruddannelsen skulle udbydes som fjernundervis-

ning. Det følgende efterår blev der nedsat en udviklingsgruppe bestående af Vibe Jelsbak, Karen 

Louise Møller, Thomas Bendsen og undertegnede, som skulle udvikle og tilrette bioanalytikerud-

dannelsen som fjernundervisning. Sideløbende med udviklingsarbejdet skulle gruppen kvalificere 

sig til at varetage fjernundervisningen, som skulle starte (og startede) første september 2007. 

Igennem Videncenter for It Medier og Læring ved Jysk Center for Videregående uddannelse og 

senere Center for E-læring og Medier blev projektet med at udvikle bioanalytikeruddannelsen 

som fjernundervisning knyttet til og støttet af det Nationale Videncenter for e-læring.1 Videncen-

tertilknytningen betød blandt andet, at udviklingsgruppen fik konsulentstøtte til udviklingsarbej-

det, og at der blev skabt plads til at opsamle og formidle nogle af de erfaringer, som uvilkårligt vil 

blive skabt under et sådant udviklingsforløb. Det følgende er således en beskrivelse af de erfarin-

ger, som udviklingsgruppen har gjort sig i relation til brug af lyd ved netbaseret undervisning. De 

erhvervede erfaringer inkluderer en pædagogisk og en teknisk del, fordi et godt udgangspunkt for 

vellykket undervisning med lyd er, at underviseren behersker begge dele på et passende niveau. 

Hovedvægten i det følgende vil være på det tekniske, fordi de tekniske udfordringer, der er for-

bundet med at arbejde lyd, er uafhængig af hvilken uddannelse lyden skal bruges ved. 

End ikke velovervejede pædagogiske valg kan ikke forbedre lydkvaliteten. 

Jeg finder det påkrævet at nævne, at hensigten med det følgende er at beskrive, hvorledes en 

fornuftig og brugbar lyd kan skabes og anvendes inden for realistiske rammer og ressourcer. Må-

let har således ikke været at finde frem til og beskrive, hvorledes en perfekt lyd skabes. 

SprogbrugSprogbrugSprogbrugSprogbrug    

Udviklingsgruppen har fundet det hensigtsmæssigt at finde nogle korte betegnelser for det, som 

de beskæftiger sig med. Således dækker betegnelser e-bioanalytikeruddannelsen over uddan-

nelse af bioanalytikere ved brug af blended learning. I forlængelse deraf er fjernundervisning ble-

vet erstattet af e-undervisning, som samtidig er en betegnelse, der signalerer mere imødekom-

menhed end begrebet fjernundervisning. På tilsvarende vis anvender vi præfikset ’e-’ sammen 

med kendte betegnelser for at markere et tilhørsforhold til e-undervisning. Således bruger vi e-

studerende, e-underviser, e-forelæsning osv. om studerende, undervisere mv., som indgår i e-

undervisningen 

Tilhørende elektronisk materialeTilhørende elektronisk materialeTilhørende elektronisk materialeTilhørende elektronisk materiale    

Den bedste forståelse for det følgende indebærer at lydene kan høres. Det er umuligt med ord 

fyldestgørende at beskrive en lyd. Ligeledes er det tidskrævende og besværligt at fremstille tekst-

baserede instruktioner til hvorledes et givet program bruges i en eller anden sammenhæng. Der-

for har jeg lavet en hjemmeside, http://netbiolyt.jcvu.dk/artikler/lyd/, som giver adgang til de ly-

doptagelser og andet elektronisk materiale, som omtales i det følgende. Den samlede spilletid for 

materialet på hjemmesiden er 36 minutter. 

                                                      
1 http://avensite.demo.advsh.net/site/eVidenCenter/start.asp  
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Jeg opfordrer derfor til, hvis det er muligt, at høre lydene på hjemmesiden, samtidig med at de 

omtales i teksten. De steder i teksten, hvor det er relevant og muligt at høre en lyd, er vist med: 

LLLyyyddd---xxx, hvor x er et fortløbende nummer, som skal gøre det let at finde de korrekte lyde på hjem-

mesiden. 

Hvis du ikke har arbejdet ret meget med optagelse af lyd, vil jeg ligeledes gerne opfordre til at op-

leve instruktionsvideoerne for at få en fornemmelse af, hvad der skal til for at arbejde med lyd. 

De steder i teksten, hvor det er relevant og muligt at opleve en video, er vist med: VVViiidddeeeooo---yyy,,, hvor y 

er et andet fortløbende nummer, som bruges på samme måde, som beskrevet for lydene. 

Endelig giver hjemmesiden adgang til to PowerPoint diasshow og to flash-præsentationer, som gi-

ver mulighed for at opleve og sammenligne forskellige lydkvaliteter. Henvisning i teksten til de fire 

produkter er markeret med samme skift som brugt ved henvisningerne til lyd og videoer. 

Vigtigheden af lydVigtigheden af lydVigtigheden af lydVigtigheden af lyd    

En grundlæggende udfordring ved e-undervisning er at skabe en god kontakt mellem e-

studerende og e-undervisere og indbyrdes mellem e-studerende. E-undervisning er langt mindre 

velkendt end tilstedeværelsesundervisning for både e-studerende og e-undervisere, så alle delta-

gere ved e-undervisning må bruge tid og kræfter på at lære at fungere inden for nye rammer med 

nye spilleregler. Min erfaring er, at transmitteret tale bidrager positivt til at skabe kontakt og nær-

vær mellem e-studerende og e-undervisere. Hvorfor det forholder sig således, skal formodentlig 

tilskrives, at ”Hørelsen er grundlaget for udvikling af sprog og er derfor dens sans, som betyder 

mest for menneskets sociale og kulturelle udvikling”(1). En god kontakt mellem e-studerende og 

e-underviser er vigtig i forhold til e-studerendes læring og motivation for at lære. Eksempelvis 

skriver Knud Illeris: ”Under alle omstændigheder vil læringen altid være præget af karakteren af 

den lærendes følelser, motivation og engagement i forbindelse med læreprocessen.”(2). 

En anden væsentlig grund til at anvende lyd ved e-undervisning er, at en stor del af den teoretiske 

uddannelse ved bioanalytikeruddannelsen udgøres af en række naturvidenskabelige fag, som 

hver har deres eget fagsprog, som de studerende forventes at kunne læse og udtale. Vi er over-

beviste om, at det er vigtigt at prioritere sprogfærdigheder i forbindelse med e-

bioanalytikeruddannelsen således, at e-studenterne ikke mister ”en værdifuld professionskompe-

tence”(3). Da antallet tilstedeværelsesstimer ved e-bioanalytikeruddannelsen holdes lavest mu-

ligt, vil der i de sammenhænge kun være begrænset mulighed for arbejde med, hvorledes fagud-

tryk udtales. Hvordan udtales eksempelvis det lille ord epitel? Afspil evt. LLLyyyddd---111   for at opleve for-

skellige udtaleforslag. Eller hvad med erytropoiese. 

Vi har derfor valgt, at udarbejde eeee----undervisningsmaterialeundervisningsmaterialeundervisningsmaterialeundervisningsmateriale med indtalinger, således at e-

studerende har mulighed for at høre, hvorledes fagudtryk og lignende skal udtales. Desuden prio-

riterer vi at vejlede med lydvejlede med lydvejlede med lydvejlede med lyd, således at e-studerende også får mulighed for at bruge fagsproget. 

TalensTalensTalensTalens vej vej vej vej    

Lad os indledningsvis prøve se på en typisk undervisningssituation på en mellemlang videregå-

ende uddannelse. En underviser og 20 eller flere studerende er samlet i en klasse, underviseren 

docerer nyt pensum og studerende spørger ind til dele af pensum som virker uklare. Alle i det 

klasserum har minimum 12 års erfaringer med at fungere og lære i det rum, ikke mindst undervi-
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seren. Få (om nogen) tænker på, at kvaliteten af underviserens tale højst kan forstyrres af dårlig 

akustik i rummet. 

Lad os dernæst prøve at forestille os en tilsvarende e-undervisningssituation, og lad os begrænse 

os til at følge hvorledes en talt besked kommer fra underviseren til en enkelt e-studerende, hvil-

ket Figur 1 illustrerer. 

 

Figur Figur Figur Figur 1111    TalTalTalTalens vej fra underviser over nettet til en eens vej fra underviser over nettet til en eens vej fra underviser over nettet til en eens vej fra underviser over nettet til en e----studerendestuderendestuderendestuderende    

 

Talens vej kan beskrives ved nedenstående punkter 

1) Underviserens tale optages af en mikrofon 

2) Talen omdannes i computeren til et digitalt format. 

3) Talen vej på internettet afhænger af situationen. 

a) Ved eeee----undervisningsmaterialeundervisningsmaterialeundervisningsmaterialeundervisningsmateriale gemmes en lydfil på internettet 

b) Ved vejledning med lydvejledning med lydvejledning med lydvejledning med lyd, sendes lyden direkte til modtageren 

4) E-studerende henter eller modtager lydfilen 

5) E-studerende afspiller lyd i højttaler 

6) E-studerende hører underviserens tale 

Lydens vej fra e-underviser til e-studerende er således meget teknisk betinget og noget anderle-

des, end hvad vi kender fra almindelig tilstedeværelsesundervisning, hvor afsender og modtager 

hører den samme tale.  

Ved e-undervisning vil e-studerende høre en computerbearbejdet tale, som lydmæssigt sagtens 

kan være forskellig fra hvad e-underviseren udtaler. Eksempelvis vil en varm og fyldig e-

underviser stemme kunne blive afspillet som en næsten kølig og afvisende stemme i e-

studerendes højttalere, hvis et teknisk svagt led har forringet kvaliteten af lyden, undervejs fra e-

underviserens mund til e-studerendes ører. Der er således muligt at e-underviserens budskab får 

en anden indpakning end tiltænkte, hvilket naturligvis vil påvirke hvorledes e-studerende opfatter 

e-underviseren og i værste fald føre til misforståelser. Som Figur 1 viser, skal lyden fra en e-

underviser igennem mange led inden den opfattes af en e-studerende. Det betyder, at der er 

mange variable, som har betydning for, hvorledes underviserens tale opfattes af e-studerende. 

Som det følgende vil vise, kan nogle af disse variable kontrolleres af underviseren, mens andre er 

noget sværere eller umulige for e-underviseren at kontrollere. 

Det er lidt forskellige faktorer, der påvirker henholdsvis vejledning med lyd vejledning med lyd vejledning med lyd vejledning med lyd og    eeee----

undervisningsmaterialeundervisningsmaterialeundervisningsmaterialeundervisningsmateriale, så derfor vil de to emner blive beskrevet hver for sig i det følgende. 
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Vejledning med lyd.Vejledning med lyd.Vejledning med lyd.Vejledning med lyd.    

Vejledning i relation til e-undervisning forbindes almindeligvis med skriftlig kommunikation.(4) 

Skriftlig vejledning har mange styrker eksempelvis i forhold til at fastholde indholdet af en vejled-

ning og ved at være asynkron, hvilket giver tid til refleksion. Med andre ord er skriftlig vejledning 

særdeles berettiget i forhold til e-undervisning. 

Vejledning kan optimeres hvis skriftlig vejledning suppleres med vejledning med lyd. 

Vejledning med lyd skal ikke betragtes som en erstatning for den skriftlige vejledning, men mere 

som en mulighed, der med fordel i forskellige situationer vil kunne vælges som supplement eller 

alternativ til skriftlig vejledning.  

Vejledning med lyd vil i det følgende referere til synkron vejledning velvidende, at asynkron vej-

ledning med lyd er muligt, blot anvendes den form for vejledning ikke i øjeblikket ved e-

bioanalytikeruddannelsen. 

Skabelse af en god kommunikationskanalSkabelse af en god kommunikationskanalSkabelse af en god kommunikationskanalSkabelse af en god kommunikationskanal    

En god kommunikationskanal er et godt udgangspunkt til god vejledning. En netbaseret måde at 

åbne en god kommunikationskanal er ved at kommunikere og vejlede med lyd. Denne form for 

kommunikation er synkron og stedsfleksibel, og lader sig forholdsvis let realisere med internetad-

gang, et headset og passende software, eksempelvis Skype.2 Da denne form for kommunikation 

minder meget om almindelig telefoni, er det således muligt at åbne en velkendt kommunikati-

onskanal, som alle behersker, hvilket skaber en grad af tryghed og basis for en frugtbar kommu-

nikation. Almindelig telefoni er naturligvis også muligt, men er ikke medtaget i det følgende. 

En anden netbaseret måde at åbne en god kommunikationskanal er at kommunikere ved brug af 

en kombination af lyd og video fra et webcam. Bruges der Skype, og er der et webcam installeret 

er det bare at klikke på ’start video’ under en samtale, for at få video med. Fordelen ved denne 

form for kommunikation er, at deltagerne ’live’ kan se og høre den eller de personer de taler med. 

Derved er der åbnet en kommunikationskanal, der i et vist omfang tillader brug af kropssprog, 

som i nogle sammenhænge indeholder en betragtelig del af budskabet. Umiddelbart synes denne 

form for kommunikation optimal, fordi den minder mest om den form for kommunikation alle 

kender fra mødet med andre. Min oplevelse er, at såvel e-studerende som e-undervisere er lidt 

tilbageholdende med at bruge webcam til kommunikation. Den tilbageholdenhed, kan måske til-

skrives det uvante ved den kommunikationsform eller at parterne ikke finder det nødvendigt. 

Brug af webcam stiller desuden større krav til internetforbindelse end vejledning med lyd alene, 

hvilket måske forhindrer nogle e-studerende i at anvende webcam.  

Kommunikation via webcam kan være lidt udfordrende i forhold til at få øjenkontakt, fordi det 

kræver, at de, der kommunikerer, kikker direkte ind i webcam’et samtidig med, at de kikker på 

det billede, der sendes.  

Hvis e-underviseren eksempelvis placerer webcam’et oven på skærmen og selv kikker ind i 

skærmen for at se den e-studerende, vil det på den e-studerendes skærm se ud som om e-

underviseren ser lidt ned og ikke ind i øjnene, hvilket er illustreret til venstre i Figur 2 herunder. 

                                                      
2 http://www.skype.com/intl/da/  Gratis program 
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Figur Figur Figur Figur 2222 Uhensigtsmæssig måde at bruge et webcam. Uhensigtsmæssig måde at bruge et webcam. Uhensigtsmæssig måde at bruge et webcam. Uhensigtsmæssig måde at bruge et webcam.    

 

En måde at opnå en art øjenkontakt er at e-underviseren ser direkte ind i kameraet, således at 

det for den e-studerende ser ud som om, e-underviseren ser direkte på vedkommende. Blot kan 

e-underviseren ikke konstant se ind i webcam’et, fordi pågældende skal se på skærmen for at op-

leve den e-studerende. Det vil betyde, at e-underviseren skiftevis ser ind i webcam’et og på bille-

det af den e-studerende, hvilket kan opleves som forstyrrende. 

Placeres webcam’et lidt under det billede der vises af den e-studerende, som vist nederst til højre 

i Figur 2, vil det for den e-studerende være se ud som om e-underviseren ser direkte på vedkom-

mende, se evt. billedet øverst til højre i Figur 2, som netop er taget på den måde. 

 

Figur Figur Figur Figur 3333 Hensigtsmæssig måde at bruge et webcam. Hensigtsmæssig måde at bruge et webcam. Hensigtsmæssig måde at bruge et webcam. Hensigtsmæssig måde at bruge et webcam.    

Illusionen af øjenkontakt afhænger af afstanden mellem e-underviser og webcam, idet jo større 

afstanden er, jo sværere vil det være at afgøre hvad e-underviseren faktisk ser på. Afstanden kan 

dog blive så stor, at e-underviseren vil kunne opfattes som distancerende, så kunsten i denne si-

tuation er at finde en ’passende’ afstand. 

Når eNår eNår eNår e----studerende og estuderende og estuderende og estuderende og e----vejleder ikke kender hinandenvejleder ikke kender hinandenvejleder ikke kender hinandenvejleder ikke kender hinanden    

Som e-underviser og e-vejleder, kan man let komme ud for at skulle vejlede e-studerende som 

man aldrig har mødt, eller man ikke kender særlig godt. Hvis skriftlig kommunikation er den ene-

ste kommunikationsform der benyttes i sådanne sammenhænge, er der en risiko for at såvel e-

studerende og e-vejleder vil opleve vejledningen som både upersonlig og uvedkommende. Mang-

lende personligt kendskab mellem e-studerende og e-vejleder kan betyde at spørgsmål, respons 

og budskab misforstås, hvilket kan skabe frustrationer hos begge parter. Mange misforståelser 

bunder i manglende kendskab til afsenderens person. Hvis man som e-vejleder efterfølgende for-

søger at udrede trådene, kan det blive en næsten forkrampet oplevelse og en møjsommelig pro-

ces, fordi formuleringer skal overvejes ekstra grundigt og læses adskillige gange for at sikre at 

webcam 

Billede af 

modtager 

webcam 

Billede af 

modtager 
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der ikke opstår nye misforståelser. I sådanne og tilsvarende situationer vil det være relevant at 

supplere den skriftlige vejledning med synkron vejledning med lyd, fordi hørelsen og lyd som 

nævnt tidligere har stor betydning for det sociale. Ved at kunne høre hinanden vil e-studerende og 

e-underviser lettere og hurtigere kunne skabe sig et indtryk af hinanden, end hvis de kun opleve-

de hinanden på skrift. Ligeledes kan det i sådanne situationer være relevant at tænde for web-

cam’et. Når e-studerende og e-underviser har fået et passende indtryk af hinanden, og måske op-

lever at de kender hinanden, har alle parter lettere ved at kommunikere, fordi de har et godt bil-

lede af hvem de kommunikerer med, hvilket vil gælde såvel den skriftlige vejledning som vejled-

ning med lyd. 

Min påstand er derfor, at i situationer, hvor e-studerende og e-vejledere har et begrænset kend-

skab til hinanden, kan den skriftlige vejledning optimeres, hvis den suppleres med vejledning 

med lyd eventuelt lyd sammen med video. 

Når Når Når Når eeee----vejlevejlevejlevejledningdningdningdning handler om at afklare tvivl handler om at afklare tvivl handler om at afklare tvivl handler om at afklare tvivl    

I den indledende fase ved et projektarbejde har e-studerende tit behov for at tilegne sig ny viden 

og få styr på det faglige fundament som projektet bygger på. Vejledning i den sammenhæng vil 

sjældent være karakteriseret af refleksivitet, men mere af at e-underviseren svarer på konkrete 

faglige spørgsmål og udreder forståelsesproblemer. Hvis e-studerende stiller et fagligt spørgsmål, 

og e-underviseren svarer, er det ikke givet at det er fyldestgørende, måske har den studerende et 

tillægsspørgsmål eller er usikker på dele af det første svar, så afklaring af faglige spørgsmål og 

forståelsesproblemer kan let komme til at indeholde adskillige ”spørgsmål-svar” omgange.  

Afklaring af faglige spørgsmål og forståelsesproblemer kan godt foregå ved brug af skriftlig asyn-

kron kommunikation. Det asynkrone vil imidlertid have den konsekvens, at der kan gå langt tid 

fra et spørgsmål stilles, til der kommer et svar. Hvis e-studerende mangler et svar fra en e-

underviser for at kunne komme videre, vil det uvilkårligt virke stressende, hvis der går op til et 

døgn inden der foreligger et svar, et døgn hvor de e-studerende måske er på konferencen flere 

gange for at se, om e-vejlederen har svaret.  

Synkron skriftlig vejledning, fx chat-vejledning, er naturligt alternativ til den asynkrone skriftlige 

vejledning, som minimerer tiden fra et spørgsmål stilles til et svar foreligger betragteligt. Styrken 

ved chat-vejledning er, at kommunikationen er hurtigere end almindelig asynkron skriftlig vejled-

ning. Selv om budskabet kan logges og genfindes, opleves det ikke så nagelfast som et indlæg i 

et diskussionsforum. Jeg oplever, at kravene til korrektheden af det skrevne i en chat-vejledning 

er mindre end i et diskussionsforum, så det virker for chat-vejledningens vedkommende, som om 

hastigheden hvormed budskaberne sendes er vigtigere en stavning og grammatik. Min oplevelse 

stemmer godt overens hvad andre skriver om kommunikationen i det virtuelle rum, nemlig:”…jo 

hyppigere kommentarerne følger hinanden (dvs. jo kortere tid der er imellem), jo mere ligner de i 

udtryk den talte, dynamiske og dialogiske samtale”(5) 

Selv om chat må anses som en hurtig kommunikationskanal, tager det længere tid for de fleste at 

formulere og skrive en spørgsmål eller svar end det tager at formulere og udtale det samme. Så 

(synkron) vejledning med lyd må i denne sammenhæng betragtes som den hurtigste kommunika-

tionskanal. En forskel på chat-vejledning og vejledning med lyd er, at e-studerende og e-vejledere 

har mulighed for at afbryde hinanden. Det kan umiddelbart lyde som uhøfligt, men det kan være 

en effektiv måde til præcist at markere, hvor forståelsen mangler. Ved vejledning med lyd, behø-

ves e-studerende således ikke vente halve minutter på at e-underviseren skriver en besked eller 
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modsat. Når vejledningen kan afvikles hurtigt, får e-studerende mere tid til at koncentre sig om 

resten af projektet og tilhørende skriftlige vejledning med mere refleksive problemstillinger. 

Min påstand er derfor, at vejledning med lyd kan optimere vejledningen af e-studerende i forbin-

delse med projektarbejde, hvis den bruges til at afklare spørgsmål og problemstillinger, der ikke 

fordrer nævneværdig refleksion.  

Da vejledning med lyd er synkron, forudsætter den, at e-studerende og e-vejleder aftaler rammer-

ne for vejledningen. En sådan aftale kunne eksempelvis være at e-underviseren dagligt i et givet 

tidsrum er logget på Skype. Det seneste år har vi i udviklingsgruppen været fuldtids- eller næsten 

fuldtids e-undervisere, og flere af os har praktiseret at være Skype altid bortset fra når vi er til 

møder og tilsvarende. Det har betydet, at de e-studerende normalt har kunnet få svar på et 

spørgsmål eller lignende inden for ganske kort tid, og den løsning har ind til videre fungeret til-

fredsstillende. Nogle dage har der været travlt, andre dage har aktiviteten været begrænset, og vi 

har kunnet udføre andre opgaver. Rammerne for vejledning med lyd kan formes på mange måde, 

fx fast daglig Skypetid. Uanset hvilke rammer anvendes, et det vigtigt at alle parter kender og re-

spekterer dem. 

Et af de vægtige argumenter for at bruge et konferencesystem til skriftlig vejledning er at stude-

rende har mulighed for at læse hinandens kommunikation med underviseren og lære derved. 

Hvorledes ser vejledning med lyd ud i den sammenhæng? Kan studerende lære af hinandens vej-

ledning med lyd? Svaret må nok være: Ikke umiddelbart, men måske indirekte. Hvis vejledning 

med lyd skal gøres tilgængelig for flere kræver det enten at flere deltager i vejledningen, hvilket 

faktisk er muligt idet Skype kan bruges til telefonmøde (’conference call’) med op til ni personer, 

hvilket eksempelvis tillader møde mellem en e-underviser og ni e-studerende eller to e-

undervisere og otte e-studerende osv. På den måde bliver en større gruppe involveret. Hvis en 

endnu større gruppe skal have glæde de enkelte gruppers vejledning med lyd, kan det ske ved at 

optage samtalen og gøre den tilgængelig for en større gruppe. Den løsning anbefales ikke umid-

delbart, blandt andet fordi den teknisk er lidt avanceret, men også fordi vejledningen med lyd ik-

ke nødvendigvis egner sig til at blive delt med andre, fordi den har en mere personlig karakter 

end skriftlig vejledning. Jeg vil i stedet foreslå at supplere vejledning med lyd med en skriftlig op-

summering, som lægges op konferencen. Derved fastholdes beslutninger mv. samtidig med at en 

større gruppe kan få glæde af en enkelt gruppes vejledning. For en mere detaljeret beskrivelse af 

hvorledes en sådan vejledningsseance kan realiseres, henvises til Niels Ardals bidrag ”Brug af 

Web 2.0 teknologi i forbindelse med bachelor vejledning” i idehæftet:”Virtuel vejledning – 4 an-

vendelsesområder”(6) Andre erfaringer og argumenter for at bruge vejledning med lyd er beskre-

vet i artiklen ”Internet-telefoni i fjernundervisning.”(7) 

Uanset hvordan man som e-underviser vælger at bruge vejledning med lyd, er det vigtigt at de 

tekniske forhold ikke fjerner fokus fra indholdet af vejledningen. Med andre ord skal samtalen ik-

ke forstyrres af eksempelvis skrattende lyd. 

Krav Krav Krav Krav til internetforbindelsetil internetforbindelsetil internetforbindelsetil internetforbindelse    

Skype anbefaler følgende hastigheder3:  

” For Skype-to-Skype voice calls we recommend: 10 Kbits to 64 Kbits speed.  

For Skype-to-Skype video (both normal and high quality) we recommend: 384 kbps.”  

                                                      
3 http://support.skype.com/en_US/faq/FA1417/How-do-I-know-if-I-have-sufficient-

bandwidth;jsessionid=49D6306D9C0BFCBD636510EDC674D918 (2009-01-19) 
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Brug af video og lyd stiller naturligvis større krav til brugenes internetforbindelse end hvis alene 

lyd bruges, ganske enkelt fordi der skal transmitteres mere. Brug af video og lyd kræver en inter-

netforbindelse, der er godt 5 gange hurtigere end hvis lyd alene anvendes. Kravene gælder såvel 

e-underviserens internetforbindelse som e-studerendes internetforbindelse, se fx Figur 1. Min 

udokumenterede påstand er, at alle uddannelsesinstitutioner har internetforbindelser, der let le-

ver op til anbefalingerne fra Skype. Men hvad med e-studerendes internetforbindelse? Ifølge 

Danmarks Statistik havde 85 % ad den danske befolkning internetadgang hjemmefra og 90 % af 

dem havde bredbånd4. Det lyder jo lovende ud, blot er det lidt uvist, hvad der menes med ’bred-

bånd’. Ifølge IT- og Telestyrelsen5 betyder bredbånd at forbindelsen mindst har en hastighed på 

144 kbit/s. Så det ser fint ud, hvis lyd alene skal bruges til kommunikation, men hvis der samtidig 

skal bruges video er situationen mindre klar. 

En internetforbindelse er karakteriseret af en uploadhastighed, som bestemmer, hvor hurtigt data 

kan sendes ud på internettet, og en downloadhastighed, som bestemmer, hvor hurtigt data kan 

hentes fra internettet. Mange internetabonnementer er sammensat således at downloadhastig-

heden er betragtelig højere end uploadhastigheden. Mit private internetabonnement, som ikke er 

udsædvanlig på nogen måde, har en downloadhastighed på 5000 kbit/s og en uploadhastighed 

på 512 kbit/s. Det vil sige, at jeg har cirka 10 gange lettere ved at modtage et videosignal end 

ved at sende et videosignal. At jeg betaler for en uploadhastighed på 512 kbit/s er ikke det sam-

me som at jeg kan sende 512 kbit/s. Sidst jeg testede min uploadhastighed var resultatet 390 

kbit/s, hvilket stemmer fint overens med hvad jeg tidligere har målt. Tilsvarende forhold må for-

ventes at gælde e-studerende, så hvis man som e-underviser vil sikre, at video og webcam kan 

bruges ved e-undervisningen, kan det ske ved at stille krav om, at e-studerende har en internet-

forbindelse med minimumshastigheder for upload og download på 512 kbit/s. De krav som i øje-

blikket stilles til e-studerende ved bioanalytikeruddannelse er en internetforbindelse med mini-

mum 512 kbit/s downloadhastighed og minimum 256 kbit/s uploadhastighed.6  De krav sikrer, 

at lyd kan bruges ved vejledning, men de sikrer ikke at video kan bruges begge veje ved vejled-

ning. Som kravene er i øjeblikket vil e-studerende kunne se e-underviser, men det er ikke sikkert 

at e-underviser kan se e-studerende, hvilket dog må siges at være en fornuftig nødløsning. 

Inden der eventuelt stilles større krav til e-studerendes internetforbindelse, er det relevant at 

overveje, hvorvidt et sådant krav økonomisk er rimeligt, fordi jo højere krav der sættes til e-

studerendes internethastighed, jo dyrere bliver det for e-studerende. Min vurdering er, at det eks-

tra det koster at have 512 kbit/s i stedet for 256 kbit/s i uploadhastighed er givet godt ud, så 

længe muligheden for at bruge videostøttet kommunikation udnyttes. 

Tekniske problemer kan bunde i andet end en langsom internetforbindelse, eksempelvis en lang-

som pc eller et dårligt headset. Vi har dog ikke oplevet nævneværdige problemer i den sammen-

hæng så længe brugene opfylder de anbefalinger som Skype udstikker for brug af programmet.7 

Vi oplever desuden at kvaliteten af lyden ved vejledning ikke er så kritisk som ved e-

undervisningsmaterialer, som belyses i det følgende, hvilket formodentlig kan tilskrives at lyd ved 

vejledning er typisk mere flygtig end lyd ved e-undervisningsmateriale, idet e-

undervisningsmateriale er bestandigt så længe materialet er tilgængelig og kan høres igen og 

igen. Jeg oplever således, at der er god grund til at være ekstra bevidst om lydkvaliteten, når der 

produceres e-undervisningsmateriale. 

                                                      
4 http://www.dst.dk/upload/befolkningensbrugafit2008.pdf  
5 http://www.itst.dk/ordbog?search_letter=b  
6 http://www.jcvu.dk/Default.aspx?ID=7994  
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EEEE----undervisningsmaterialeundervisningsmaterialeundervisningsmaterialeundervisningsmateriale    

I forbindelse med e-bioanalytikeruddannelsen er der indtil videre fremstillet følgende former for e-

undervisningsmateriale: 

• EEEE----forelæsningerforelæsningerforelæsningerforelæsninger.  

En e-forelæsning vil almindeligvis være en PowerPoint præsentation hvortil der indtales 

lyd. Efterfølgende er PowerPoint-præsentationen plus lyd konverteret til flash-format og 

gemt på en web-server.  

Det har ligeledes været forsøgt at lave e-forelæsninger ved brug af programmet Microsoft 

Producer, som kombinerer en videooptagelse af underviseren med en PowerPoint-

præsentation.  

En sammenlignende undersøgelse af de former for e-forelæsning viste, at der var en lille 

gevinst ved Microsoft Producer. Gevinsten stod ikke dog mål med hvor mange ekstra res-

sourcer der skulle bruges til at lave e-forelæsninger med Microsoft Producer.(8) Som følge 

af undersøgelsen er produktion af e-forelæsninger ved brug af Microsoft Producer indstil-

let, og e-forelæsninger i det følgende vi udelukkende omhandel den først præsenterede 

måde at lave e-forelæsninger på. 

• LydLydLydLydordbøgerordbøgerordbøgerordbøger.  

De lydordbøger, som er fremstillet ved e-bioanalytikeruddannelsen, er lavet som Microsoft 

Word-dokumenter. Hver enkelt Word-dokument lister diverse fagudtryk, og ud for hvert 

fagudtryk er der et lydikon, som e-studerende kan klikke på, hvorefter udtalen af det ak-

tuelle fagudtryk afspilles. Den form for lydordbog har opfyldt ønskerne, og der er således 

ikke eksperimenteret med at lave andre former for lydordbøger, fx hjemmesider. Derfor vil 

lydordbøger i det følgende være begrænset til at omhandle Word-dokumenter. 

• EEEE----instruktionerinstruktionerinstruktionerinstruktioner.  

De e-instruktioner, som er fremstillet ved e-bioanalytikeruddannelsen, er enten lavet på 

samme måde som e-forelæsninger eller ved brug af Media Encoder.8 I det følgende vil e-

instruktioner udelukkende referere til produkter lavet med Media Encoder. Media Enco-

der kan blandt andet bruges til at optage det, der sker på en del af skærmen, samtidig 

med at en lyd indtales. Den mulighed er speciel relevant i forhold til at lave instruktioner 

om brug af software eller tilsvarende.  

I det følgende vil vi komme nærmere ind på hvorledes lyd kan indtales i de forskellige former for 

e-undervisningsmateriale.  

Forberedelser til indtalingForberedelser til indtalingForberedelser til indtalingForberedelser til indtaling    

Det kræver ikke særlig meget at komme i gang med at indtale lyd til e-undervisningsmateriale. Af 

hardware kræver det en nutidig pc og en mikrofon eksempelvis i et headset. Senere vi se lidt 

nærmere på hvilken indflydelse pc og mikrofon har på kvaliteten af en lydoptagelse. 

Indtaling af lyd stiller heller ikke store krav til software. Således kan man lave meget med Micro-

soft Office, eksempelvis e-forelæsninger og lydordbøger. Det vil desuden være en god ide at hen-

te og installere Audacity9 som kan bruges til at optage og redigere lyd. Det vil ligeledes være en 

                                                                                                                                                                      
7 http://www.skype.com/intl/da/download/skype/windows/  
8 http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/forpros/encoder/default.mspx  Gratis. 
9 http://audacity.sourceforge.net/  Gratis. 
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god ide at hente og installere Lame mp3 encoder10 som gør det muligt at gemme lydfiler i mp3 

format i Audacity.  

For at lave e-instruktioner er det påkrævet at hente og installere Media Encoder eller tilsvarende 

programmer. 

Alt i alt må det konstateres, at det ikke behøves en stor indsats for at komme i gang. 

Lad os prøve at se på, hvorledes de forskellige former for e-undervisningsmateriale kan produce-

res. 

EEEE----forelæsningforelæsningforelæsningforelæsning    

I de senere år er det blevet almindeligt at bygge en forelæsning op om en PowerPoint præsentati-

on. PowerPoint præsentationen vil typisk bruges som en rød tråd gennem forelæsningen til at vi-

se billeder, oversigter, punktopstillinger mv., hvilket understøttes af underviserens ord, som kan 

være mere eller mindre fastlagt på forhånd. Ofte vil en underviser ved en tilstedeværelsesfore-

læsning have mulighed for at improvisere større eller mindre dele, hvilket betyder at to forelæs-

ninger sjældent vil være ens.  

En e-forelæsning adskiller sig fra en almindelig forelæsning på flere måder. Eksempelvis er der 

ikke mulighed for spontanitet på samme måde som ved en almindelige forelæsning. Det et heller 

ikke muligt at forfølge et spørgsmål fra tilhørerne, og e-forelæseren taler ind i en mikrofon og ikke 

til et publikum.  Det betyder, at e-forelæsninger umiddelbart kan opleves som væsentlig forskellig 

fra tilstedeværelsesforelæsning, men min erfaring er, at hvis man som underviser er vant til at 

arbejde med PowerPoint, hurtigt vænner sig til at lave e-forelæsninger. 

En markant forskel på en forelæsning og en e-forelæsning er den indtalte lyd, lad os prøve at se 

på, hvorledes den kan laves. 

DDDDirekte indtaling af lyd i PowerPoint 2003 / 2007irekte indtaling af lyd i PowerPoint 2003 / 2007irekte indtaling af lyd i PowerPoint 2003 / 2007irekte indtaling af lyd i PowerPoint 2003 / 2007    

Lyd kan indtales direkte i PowerPoint. Hvis du ikke har prøvet det tidligere opfordres du til at op-

leve instruktionsvideoerne om direkte indtaling af lyd i PowerPoint 2003 vvviiidddeeeooo---111   eller PowerPoint 

2007 vvviiidddeeeooo---222... 

For nogle typer e-forelæsning kan det være mest hensigtsmæssigt at indtale lyd direkte i Power-

Point, således at dias og lyd er samlet i en fil. Hvis e-forelæsningen skal distribueres til studeren-

de som PowerPoint diasshow, eller hvis e-forelæsningen skal flyttes mellem computere i løbet af 

produktionen, er det en fordel at have alle dele samlet i en fil.  

En ulempe ved direkte indtaling af lyd er, at det ikke umiddelbart er muligt at redigere lyden. Ek-

sempelvis kan fejl, ’øh’, ’æh’, åndedrag, pauser og lignende ikke klippes fra. Så er man ikke til-

freds med indtalingen til et enkelt dias, må indtalingen laves om. 

Direkte indtaling af lyd i PowerPoint er specielt velegnet, hvis der er mange animationer i en præ-

sentation. Lad os som et tænkt eksempel forestille os, at vi gerne vil lave en dias med en 

punktopstilling, og vi ønsker at hvert enkelt punkt skal komme flyvende ind fra venstre på pas-

sende tidspunkter under afspilningen af den indtalte lyd. Effekten af animationerne udnyttes 

bedst, hvis animation og lyd er synkroniserede. I det tænkte eksempel bliver effekten af animati-

                                                      
10 http://audacity.sourceforge.net/help/faq?s=install&item=lame-mp3 Gratis. 
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onerne størst, hvis at de enkelte punkter kommer flyvende ind på præcise tidspunkter. Det tænk-

te animerede dias kan fremstilles efter følgende fremgangsmåde: 

1. Lav punktopstillingen. 

2. Animer punktopstillingen, således at de enkeltvis kommer flyvende ind fra venstre når 

der klikkes. 

3. Start indtalingen, og klik i løbet at indtalingen på de tidspunkter hvor punkterne skal vi-

ses, hvilket er ganske enkelt, fordi præsentationen vises under indtalingen. 

Når det animerede dias efterfølgende vises som diasshow, vil animationerne automatisk vises på 

de tidspunkter, hvor der blev klikket under indtalingen. Tidsindstillingerne for animationerne er 

med andre ord bevaret, når indtaling sker direkte i PowerPoint præsentationen. 

Indirekte indtaling i PowerPointIndirekte indtaling i PowerPointIndirekte indtaling i PowerPointIndirekte indtaling i PowerPoint    

Indirekte indtaling af lyd i PowerPoint dækker i denne sammenhæng over følgende arbejdsgang: 

1. Lyden indtales i AudacityLyden indtales i AudacityLyden indtales i AudacityLyden indtales i Audacity og gemmes i mp3 og gemmes i mp3 og gemmes i mp3 og gemmes i mp3----formatformatformatformat. Hvorledes du laver en indtaling i Au-

dacity, kan du se i vvviiidddeeeooo---333... Standardindstillingen giver en fornuftig god lyd og en rimelig 

filstørrelse. Vi har ikke fundet anledning til at eksperimentere med ændring af denne ind-

stilling, da vi finder den tilfredsstillende og ikke har fået klager over lydkvaliteten i denne 

sammenhæng.    
Lyden indsættes i PowerPoint præsentationen.Lyden indsættes i PowerPoint præsentationen.Lyden indsættes i PowerPoint præsentationen.Lyden indsættes i PowerPoint præsentationen. Princippet for hvorledes en lyd indsættes i 

PowerPoint er ens for 2003 vvviiidddeeeooo---444   og 2007 vvviiidddeeeooo---555, selv om skærmbillederne er lidt for-

skellige.  

Fordelen ved at lave indirekte indtaling af lyd i PowerPoint er, at det er muligt at regere lydfilen, 

klippe øh’er, pauser og andet ud. Hvis lyden skal bruges i en præsentation med mange animatio-

ner er indirekte indtaling af lyd mindre hensigtsmæssig, fordi der er en del arbejde forbundet med 

at synkronisere animationer og den indtalte lyd..  

En mindre og praktisk ulempe er, at der kan være mange filer at holde styr på ved indirekte indta-

ling af lyd, fordi der findes en lydfil til hvert enkelt dias med lyd. Dette problem er naturligvis 

størst, hvis e-forelæsningen flyttes mellem forskellige computere under produktionen.  

Udgivelse af en eUdgivelse af en eUdgivelse af en eUdgivelse af en e----forelæsningforelæsningforelæsningforelæsning    

Når lyden er direkte eller indirekte er indtalt i PowerPoint, mangler e-forelæsningen kun at blive 

udgivet på en hjemmeside eller på anden vis. 

En mulighed er at uploade PowerPoint præsentationen på en hjemmeside eventuelt inklusiv lydfi-

ler, hvis der er anvendt indirekte indtaling. Den løsning giver e-studerende mulighed for at hente 

præsentationen fra hjemmesiden til egen pc og opleve den der. Alternativt kan PowerPoint præ-

sentationen vises i browseren forudsat at den understøtter den mulighed. Ingen af ovenstående 

løsninger er helt problemfrie. 

En løsning, som har mange fordele, er at konvertere PowerPoint præsentationen til flash-format 

med iSpring Free.11 Programmet er så enkelt at bruge, at jeg ikke har fundet det relevant at lave 

en instruktionsvideo. Når programmet er hentet fra hjemmesiden og installeret på computeren, 

vil der i PowerPoint vises en iSpring Free bar, som i PowerPoint 2003 ser således ud: 

                                                      
11 http://www.ispringsolutions.com/products/ispring_converter.html  Gratis. 
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Figur Figur Figur Figur 4444 iSpring Free bar i Word 2003 iSpring Free bar i Word 2003 iSpring Free bar i Word 2003 iSpring Free bar i Word 2003    

 

I PowerPoint 2007 vil der være et nyt iSpring Free-faneblad, som viser følgende muligheder, når 

den vælges: 

 

Figur Figur Figur Figur 5555 iSpring Free faneblad i Word 200 iSpring Free faneblad i Word 200 iSpring Free faneblad i Word 200 iSpring Free faneblad i Word 2007777    

 

Måden at konvertere PowerPoint præsentationen med lyd er at klikke på ”Publish”, hvorved vin-

duet vist i Figur 6 dukker op.  

Når du har indtast en passende titel under ”Presentation Title” og eventuelt skiftet destinations-

folderen vha. ’Browse’-knappen, er der kun tilbage at klikke ’Publish’, og PowerPoint præsentati-

onen konverteres til flash. I forbindelse med flashkonverteringen vil der ske følgende: 

1. I den destinationsfolder, ’Local folder’, som du valgte tidligere, vil der oprettes en folder, 

som navngives med den titel du gav præsentationen, som jeg vil benævne ’flash-folder’ i 

det følgende. 

2. I flashfolderen vil der være tre filer, hvoraf den ene hedder index.html. Afspilning af flash 

præsentationen sker ved at dobbelt-klikke på index.html.  

 

Figur Figur Figur Figur 6666 iSpring Free skærmvindue iSpring Free skærmvindue iSpring Free skærmvindue iSpring Free skærmvindue    
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E-forelæsningen i flash-format kan eksempelvis distribueres ved at kopiere hele flash-folderen 

med de tre filer over på en webserver, og formidle stien til e-studenterne, således at de kan se e-

forelæsningen i en browser på deres computer. Det kan være hensigtsmæssigt også at producere 

uddelingskopier i pdf-format af e-forelæsningen, og gøre dem tilgængelig på en webserver. Selv 

om e-studerende har mulighed for at opleve e-forelæsninger igen og igen, viser erfaringerne fra 

udviklingen af e-bioanalytikeruddannelsen, at e-studerende ønsker uddelingskopier af e-

forelæsninger. 

Der er andre måder at distribuere flash-præsentationer, fx cd, dvd og mail, men er det muligt, er 

en webserver at foretrække. 

Indtaling til lydordbøgerIndtaling til lydordbøgerIndtaling til lydordbøgerIndtaling til lydordbøger    

Lydordbøger et godt redskab til e-studerende, når de skal lære at udtale faglige ord og udtryk. En 

simpel måde at opbygge en e-ordbog er at lave en liste i Word over de ord, som e-ordbogen skal 

indeholde, og ud for hver ord indsættes en lyd af hvorledes det aktuelle ord indtales. En lydord-

bog kan laves med såvel Word 2003 vvviiidddeeeooo---666,    som Word 2007 vvviiidddeeeooo---777. 

Når lydkvaliteten først er indstillet, er det ganske hurtigt og enkelt at indtale ord ved brug af ly-

doptageren. Skulle lydkvaliteten ikke være tilfredsstillende, er det ikke en stor opgave at genind-

spille udtalen af ordet, da en indtaling af et enkelt ord sjældent tager mere end 1-2 sekunders 

indtaling.  

Et alternativ er naturligvis at lave indtalingen af ordene i Audacity og efterfølgende indsætte dem i 

Word, efter samme fremgangsmåde som beskrevet tidligere under Indirekte indtaling i PowerPo-

int. Bruges Audacity til at lave lydordbøger, vil der produceres en masse lydfiler, som der skal hol-

des styr på. Ligeledes kan styrken ved Audacity i forhold til at klippe i lyden, ikke udnyttes nær så 

effektivt, som ved Indirekte indtaling i PowerPoint, fordi en enkelt lydsekvens i en lydordbog er så 

kort. 

Der findes adskillige måder hvorpå lydordbøger kan gøres tilgængelige for e-studerende. Nogle 

muligheder er at kopierne dem til et konferencesystem eller på en webserver, maile dem eller di-

stribuere dem på cd eller dvd. Hvilken mulighed der er bedst vil være bestemt af den enkelte si-

tuation. 

Indtaling til eIndtaling til eIndtaling til eIndtaling til e----instruktionerinstruktionerinstruktionerinstruktioner    

Måden at lave e-instruktioner, minder en del om direkte indtaling af lyd i PowerPoint, fordi der ik-

ke umiddelbart er lagt op til redigering Se eventuelt følgende lille instruktionsvideo om at lave in-

struktionsvideoer, vvviiidddeeeooo---888...   Det er derfor relevant inden produktionen af en e-instruktion påbegyn-

des at overveje hvor lang tid e-instruktionen skal vare. I nogle sammenhænge vil det måske være 

relevant at dele en e-instruktion i to eller flere dele, mens andre e-instruktioner ikke behøver op-

deling. De e-instruktioner jeg har lavet i forbindelse med denne publikation varierer i længde fra 2 

minutter til lidt over 4 minutter, hvilket jeg vurderer, er en passende længde for mig. Hvis en e-

instruktion kan laves kortere end 2 minutter er det naturligvis fint. Udfordringen med at lave læn-

gere e-instruktioner end 4-5 minutter er, at bevare koncentration om styre musen og hvad der el-

lers sker på skærmen, samtidig med at indtalingen foregår. Hvis der eksempelvis indsniger sig en 

fejl eller for mange øh’er efter 4 minutter, kan de umiddelbart kun rettes ved at gentage optagel-

se uden fejl. Afslutningsvis kan jeg oplyse, at flere af de optagelser, som jeg har lavet i denne 

sammenhæng, er genindspillede både tre og fire gange. En løsning der kan forhindre gentagende 
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indspilninger af e-instruktioner er, at anskaffe et videoredigeringsprogram, hvorved øh’er, pause 

og fejl kan redigeres ud. Hvorvidt den løsning skal tages i anvendelse afhænger ud over økonomi 

også af den enkelte undervisers it-kompetencer. Hvis videoredigering beherskes er svaret stort 

set givet, men skal videoredigering først læres, tager det tid, og den tid kunne i stedet være an-

vendt til nogle genindspilninger, så afhængig af situationen kan det nogle gange bedst svare sig 

at vælge genindspilning frem for videoredigering. 

E-instruktioner kan gøres tilgængelige for e-studerende på samme måde som lydordbøger, dvs. i 

et konferencesystem, på en webserver, maile eller distribueret på cd eller dvd. Hvilken mulighed 

der er bedst vil igen være bestemt af den enkelte situation. 

Kvalitet af lydoptagelseKvalitet af lydoptagelseKvalitet af lydoptagelseKvalitet af lydoptagelse    

Både når det drejer sig om e-undervisningsmateriale og når det drejer sig om vejledning med lyd, 

er det et hensigtsmæssigt mål at skabe en tilfredsstillede lydkvalitet. Dårlig lyd vil altid blive regi-

streret og der er en risiko for at modtageren af lyden forstyrres så meget at vedkommende mister 

koncentrationen og fokus på det budskab som afsenderen forsøger at sende. 

Lydkvaliteten bør ikke forstyrre e-undervisning. 

Jeg vil derfor i det følgende forsøge at beskrive hvorledes en indtaling i en fornuftig kvalitet pro-

duceres, som samtidig almindeligvis ikke giver e-studerende problemer. 

En faktor, som har væsentlig betydning for lydkvaliteten, er indstillingen af det software der bru-

ges til lydoptagelsen, eksempelvis Audacity eller den indbyggede lydoptager i Office-

programmerne.En indlysende forklaring på at e-studerende oplever en dårlig lydkvalitet er, at ly-

den optaget i dårlig kvalitet, hvilket der vil være flere eksempler på i det følgende. Men det er lidt 

paradoksalt, at lyd optaget i den bedste kvalitet kan opleves som dårlig kvalitet. Hvis en lyd opta-

ges i meget høj kvalitet, vil det kræve en hurtig internetforbindelse at transportere lyden. E-

studerende, som ikke har en tilstrækkelig hurtig internetforbindelse, vil derfor opleve lyden som 

’hakkende’ og de vil have svært ved at opfatte hvad der bliver sagt. Jeg har ligeledes opdaget, at 

lydkvaliteten af lyd indtalt med højeste kvalitet i PowerPoint bliver forringet ved iSpring Free 

flashkonverteringen. Det lyder som om, der er ekko på den flashkonverterede lyd, hvilket virker 

ret forstyrrende. Det er derfor meget relevant at se lidt nærmere på forskellige lydkvaliteter. 

Direkte indtaling i PowerPointDirekte indtaling i PowerPointDirekte indtaling i PowerPointDirekte indtaling i PowerPoint og lydordbøger. og lydordbøger. og lydordbøger. og lydordbøger.    

Direkte indtaling i PowerPoint og indtaling af lydordbøger bruger samme bagvedliggende program. 

Lyd optaget på den måde er karakteriseret af følgende størrelser: 

• ”Sampling rateSampling rateSampling rateSampling rate” angiver antallet af målinger per sekund under optagelsen og er bestem-

mende for hvor stort frekvensområde, der kan optages. Forholdet mellem ”sampling rate” 

og frekvensområde er cirka 2 til 1. ”Sampling rate” for optagelser i Word eller PowerPoint 

går fra 11 025 Hz til 48 000 Hz. 

• OptageformatOptageformatOptageformatOptageformat er bestemmende for hvor godt den optagne lyd beskrives digitalt. Jo flere 

bit der kan anvendes per ”sampling” desto bedre beskrivelse. I denne sammenhæng er 

optageformatet enten 8 bit eller 16 bit. kan være  

• Stereo / monoStereo / monoStereo / monoStereo / mono    Stereolyd giver en mere 3D lyd, men fylder det dobbelte af monolyd    
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I Tabel 1 herunder er vist et lille udsnit af de lydkvaliteter som er mulige ved direkte indtaling i 

PowerPoint.  

KvalKvalKvalKvaliiiitettettettet    
PPPPoooowerwerwerwer    

PPPPoooointintintint    

SamplingSamplingSamplingSampling    

rarararate te te te HzHzHzHz    

BitfBitfBitfBitfoooor-r-r-r-

matmatmatmat    

KanKanKanKana-a-a-a-

lerlerlerler    

StørreStørreStørreStørrellllse se se se 

kB/skB/skB/skB/s    
VurderingVurderingVurderingVurdering    

2003 
LavesteLavesteLavesteLaveste    

2007 
8 000 8 mono 7 

Skrattende lyd 

2003 8 10 Skrat og støj ”Te”Te”Te”Telefon lefon lefon lefon 

kvkvkvkvaaaalitet”litet”litet”litet”    2007 
11 025 

16 
mono 

21 OK 

ValgtValgtValgtValgt    2003 11 025 16 mono 21 OK 

2003 8  21 Støj ”Radiokv”Radiokv”Radiokv”Radiokva-a-a-a-

litet”litet”litet”litet”    2007 
22 050 

16  43 OK 

2003 ”Cd”Cd”Cd”Cd----

kvalkvalkvalkvaliiiitet”tet”tet”tet”    2007 
44 100 16 

ste-

reo 
172 

2003 
HøjesteHøjesteHøjesteHøjeste    

2007 
48 000 16 stereo 187 

OK lyd i Power-Point. 

Ved konvertering m. 

iSpring Free fås en 

lyd med ekko. 

Tabel Tabel Tabel Tabel 1111 Oversigt over udvalgte lydkvaliteter ved direkte indtaling i PowerPoint. De lydkvaliteter som er vist i  Oversigt over udvalgte lydkvaliteter ved direkte indtaling i PowerPoint. De lydkvaliteter som er vist i  Oversigt over udvalgte lydkvaliteter ved direkte indtaling i PowerPoint. De lydkvaliteter som er vist i  Oversigt over udvalgte lydkvaliteter ved direkte indtaling i PowerPoint. De lydkvaliteter som er vist i 

anførselstegn i første kolonne, henvianførselstegn i første kolonne, henvianførselstegn i første kolonne, henvianførselstegn i første kolonne, henviser til ser til ser til ser til navngivne lydkvaliteter i navngivne lydkvaliteter i navngivne lydkvaliteter i navngivne lydkvaliteter i PowerPoint.PowerPoint.PowerPoint.PowerPoint.    I I I I BilagBilagBilagBilag    1111    ––––    BitsBitsBitsBits    ogogogog    bytesbytesbytesbytes v v v vi-i-i-i-

ses, hvorledes indstillingerne for Sampling rate, bitformat og stero/mono er bestemmende lydfilens størreses, hvorledes indstillingerne for Sampling rate, bitformat og stero/mono er bestemmende lydfilens størreses, hvorledes indstillingerne for Sampling rate, bitformat og stero/mono er bestemmende lydfilens størreses, hvorledes indstillingerne for Sampling rate, bitformat og stero/mono er bestemmende lydfilens størrel-l-l-l-

se.se.se.se.    

 

Du kan eventuelt afgøre om du er enig i mine vurderinger ved at høre PPPooowwweeerrrPPPoooiiinnnttt   222000000333 og FFFlllaaassshhh   

222000000333,,, hvis du arbejder med Office 2003, eller PPPooowwweeerrrPPPoooiiinnnttt   222000000777 og FFFlllaaassshhh   222000000777, hvis du arbejder 

med Office 2007. 

Min anbefaling er derfor at vælge ”Radiokvalitet” eller noget der ligner. Jeg har selv flere gange 

brugt kvaliteten: 11 025 kHz; 16 bit; mono; 21 kB/s, som fordrer det samme som ”Radiokvalitet”, 

men den kvalitet beskriver et mindre frekvensområde men bedre. Dog vil de færreste nok kunne 

registrere en forskel på de to kvaliteter. Jeg har ikke gode erfaringer med 8 bit optagelser, da de 

giver støj, så hvis valget står mellem mono+16 bit i forhold til stereo+8bit, vil jeg klart anbefale 

den første mulighed.  

Hvis vi skal prøve at forstå hvorfor det kan være et problem for nogle e-studerende at modtage 

eksempelvis lydfiler i CD-kvalitet, skal filstørrelsen omregnes til internethastig. Som vist i Bilag 1 – 

Bits og bytes kræver det en internetforbindelse med en hastighed på 1,376 Mbit/s. Tager vi høj-

de for at den reelle hastighed måske kun er 75% af det opgivne, som nævnt tidligere, skal der 

bruges en internethastigheden på 1,9 Mbit/s til lyden alene. Til sammenligning er laveste down-

loadhastighed på en internetforbindelse fra TDC i dag 1 Mbit/s, så den forbindelse vil med andre 

ord IKKE kunne præstere at transmittere lyd i CD-kvalitet.  

LLLLyd iyd iyd iyd indtalt i Audacityndtalt i Audacityndtalt i Audacityndtalt i Audacity    

Vi har herover set, at lyde indtalt i Audacity kan bruges til indirekte indtaling i e-forelæsninger. Ud-

viklingsgruppen har ikke oplevet nogle problemer med at anvende den lydkvalitet, så vi har ikke 

brugt tid på at forsøge at optimere dette trin. 

Standardindstillingerne der anvendes når Audacity skal gemme mp3-filer er ”bitrate=128”, hvil-

ket betyder at det kræver en internethastighed på 128 kbit/s for at transmittere lyden. I dag vil 
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almindelige internetforbindelser kunne transmittere en sådan lyd, så at vælge standard Audacity 

mp3-filer til lydoptagelser er absolut et godt valg. 

I sammenligning med det der i Tabel 1 kaldes ”valgt”, som kræver en internethastighed på 176 

kbit/s, er standard mp3-formatet mindre, og da kvaliteterne er sammenlignelige, må mp3-

formatet siges at have en mindre fordel, hvis vi kun tænker på internethastigheder, men som vi 

så tidligere kunne andre faktorer tale imod at bruge Audacity og dermed mp3-filer.  

OmgivelserneOmgivelserneOmgivelserneOmgivelsernes betydning for lydkvalitetens betydning for lydkvalitetens betydning for lydkvalitetens betydning for lydkvaliteten    

Når lyd skal indtales er det vigtigt at være bevidst om de omgivelser, hvori lyden indtales. For at få 

indblik i omgivelsernes indflydelse på lydoptagelse har jeg lavet lydoptagelser i forskellige omgi-

velser.  

• Indtaling i et møbleret kontorlokaleIndtaling i et møbleret kontorlokaleIndtaling i et møbleret kontorlokaleIndtaling i et møbleret kontorlokale, med de omtrentlige dimensioner: højde = 2½ m, 

bredde = 2½ m og dybde = 3,5 m. Hør evt. LLLyyyddd---222.  

Denne lydoptagelse er meget naturtro. Der er fylde i stemmen, og ingen forstyrrende ele-

menter. Sammenlignet med de følgende eksempler, giver denne måde at indtale, en lyd 

der opfattes som mest nærværende. 

• Indtaling i Indtaling i Indtaling i Indtaling i auditoriumauditoriumauditoriumauditorium,,,, ,,,   der kan rumme cirka 100 lyttere. Hør evt. LLLyyyddd---333. 

Denne lydoptagelse er ret naturtro og brugbar. Det kan let høres at indtalingen foregår i et 

større lokale, uden at indtalingen generes væsentligt af ekkoer, hvilket formodentlig kan 

tilskrives de polstrede siddepladser. 

• Indtaling i et nøgent kontorlokaleIndtaling i et nøgent kontorlokaleIndtaling i et nøgent kontorlokaleIndtaling i et nøgent kontorlokale, med de omtrentlige dimensioner: højde = 2½ m, bred-

de = 2½ m og dybde = 5 m. Hør evt. LLLyyyddd---444. Lyden er langt fra god idet den præges af ge-

nerende ekkoer og genklang fra lokalet. Det frarådes at indtale i sådanne lokaler, men 

mindre det tjener et formål. 

• Indtaling i et Indtaling i et Indtaling i et Indtaling i et fællesarealfællesarealfællesarealfællesareal ...   At rummet har en vis størrelse opfattes let ved at høre lyde.  Hør 

evt. LLLyyyddd---555. Der kan fint laves indtalinger i sådanne rum, men undgå forstyrrelser. Ved ind-

spilningen høres en studerende komme gående og sige ’godmorgen’ hvilket kan fjerne 

opmærksomheden fra det egentlige budskab. 

• Indtaling udendørsIndtaling udendørsIndtaling udendørsIndtaling udendørs. ...   Det kan fint lade sig gøre at lave optagelser udendørs, men vær op-

mærksom få generende støj fra eksempelvis trafik, som høres i eksemplet, og vind. Hør 

evt. LLLyyyddd---666.     

Alle lydene er på hver for sig autentiske, på den måde at de giver lytteren en god fornemmelse af 

hvor de er optaget. Eksemplerne viser samtidigt, at meget kan lade sig gøre, og lyde kan optages 

mange forskellige steder.  

I relation til indtaling af lyd til e-undervisningsmateriale, er nogle omgivelser mere hensigtsmæs-

sige end andre. E-undervisningsmateriale skal ofte afspilles flere gange, hvilket betyder, at for-

styrrende støj i så fald vil gentages. Derfor vil det være hensigtsmæssigt at det prioriteres at und-

gå forstyrrende lyde og støj. 

Jeg anbefaler, at indtaling af lyd til e-undervisningsmaterialer foregår i et møbleret lokale, hvor 

der er bøger og andet, som kan absorberer lyden, således at ekkoer minimeres eller endnu 

bedre elimineres. 
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Valg af omgivelser for indtaling af lyd, kan også bruges til at signalere hvorledes du ønsker at bli-

ve opfattet som e-underviser. Vælger du et lille lokale, vil lydbilledet signalere, at du ønsker tæt 

kontakt, vælger du et større lokale, vil lydbilledet signalere, at du ønske lidt mere distance, græn-

sende til envejskommunikation. Disse signaler kan måske tilskrives, at man som lytter, mentalt 

placerer sig i et rum som tilsvarer det lydbillede man opfatter. 

Omgivelserne alene er imidlertid ikke den eneste faktor der har betydning for hvorledes en opta-

gelse kommer til at lyde. I det følgende vil vi se lidt på hvorledes det hardware, der anvendes, kan 

påvirke en lydoptagelse. 

HardwareHardwareHardwareHardwares betydning for s betydning for s betydning for s betydning for lydolydolydolydoptagelseptagelseptagelseptagelserrrr    

I dette afsnit vil vi se lidt på hvorledes mikrofonen og computerens lydkort kan have betydninger 

for kvaliteten af en lydoptagelse. Disse to former for hardware er valgt, fordi jeg vurderer at de har 

størst indflydelse på en lydoptagelse.  

MikroMikroMikroMikrofonenfonenfonenfonen    

En af de størrelser der karakteriserer en mikrofon, er det frekvensområde, som mikrofonen kan 

optage. Det siger næsten sig selv, at jo større frekvensområde som mikrofonen kan optage, desto 

mere naturtro bliver den optagne lyd. 

For at få en ide om hvilket frekvensområde der er relevant for en optagelse er det interessant at 

vide, at:(1) 

• De fleste unge mennesker kan opfatte lyde der har frekvenser i intervallet fra 20 til 

20 000 Hz.  

• Frekvensområdet for almindelig tale ligger omkring 200 til 5 000 Hz.  

I forbindelse med indtaling til e-undervisningsmateriale, er det oplagt at bruge et headset. For at 

afklare om valg af headset har en betydning for lydkvaliteten, har vi testet de tre headset, som al-

le kun optager lyd i mono.. 

• LogitechLogitechLogitechLogitech®®®® Stereo USB Headset 250 Stereo USB Headset 250 Stereo USB Headset 250 Stereo USB Headset 250. LLLyyyddd---777 

Frekvensområde 100-16 000Hz. Cirka pris: 400 kr. 

• LogitechLogitechLogitechLogitech®®®® Premium stereo headset Premium stereo headset Premium stereo headset Premium stereo headset. LLLyyyddd---888 

Frekvensområde 100 – 16 000Hz. Cirka pris: 200 kr 

• Headset hørende til Creative LiveCreative LiveCreative LiveCreative Live!!!! Cam Notebook Pro Cam Notebook Pro Cam Notebook Pro Cam Notebook Pro webkameraet. LLLyyyddd---999 

Det har ikke været muligt at opspore specifikationer.  

Cirka pris: 250 inkl. webkamera. 

Vi har på tilsvarende måde testet en stereomikrofon og en indbygget mikrofon. 

• Stereomikrofon hørende til diktafonen: OlympusOlympusOlympusOlympus®®®® DS DS DS DS----50505050. LLLyyyddd---111000 

Frekvensområde opgivet til 50-19 000Hz når diktafonen er indstillet til STEREO XQ. Cirka 

pris i runde tal: 400 kr. 

• Indbygget mikrofonIndbygget mikrofonIndbygget mikrofonIndbygget mikrofon i en bærbar computer af mærket: HP Compaq 6910p. LLLyyyddd---111111...      Fre-

kvensområde for monomikrofonen er ikke specificeret. 

Pris svær at vurdere. 
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En samlet betragtning er, at alle fem mikrofoner producerer en brugbar lyd. Lydbilledet varierer 

en del fra mikrofon til mikrofon, eksempelvis er lyden Logitech® Premium stereo headset mindre 

ulden end fra de to andre headsets. Lyden fra stereomikrofonen giver et mere rumligt lydbillede 

end de fire øvrige monomikrofoner. Så har man en stereomikrofon til rådighed bør man overveje 

at bruge den. Lyden fra den indbyggede mikrofon er udmærket, men den har lidt mere rumklang, 

lyden runger lidt mere, end lydende fra de tre headset, hvilket indikerer at man skal være ekstra 

opmærksom på hvor man lave lydoptagelser, hvis man bruger den mikrofon. 

Jeg mener, at headsets er et godt mikrofonvalg til indtaling af lyd til e-undervisningsmaterialer.  

En forsigtig konklusion for mikrofoner i prisintervallet op til cirka 400 kr er, at man får lidt bed-

re lyd, jo mere man betaler. 

LydkortLydkortLydkortLydkort    

Lydkortet digitaliserer signalet fra mikrofonen. Forventningen må være at, jo bedre lydkort, jo 

bedre lyd. For at sammenligne lydkort har vi med samme headset lavet indtaling på to forskellige 

computere.  

• HP Compaq 6910p (bærbar). Hør evt. LLLyyyddd---111222... 

• HP Compaq dc5750 Small Factor PC (stationær). Hør evt. LLLyyyddd---111333. 

Jeg blev umiddelbart overrasket over den store forskel der er på de to indtalinger. Indtalingen 

med den stationære computer er mere tydeligt og mindre ulden end lyden optaget ved bruge af 

den bærbare computer.  

En forklaring på, hvorfor indtalingerne lyder så forskellig fås ved at sammenligne en frekvensana-

lyse af de to optagelse, henholdsvis Figur 7 og Figur 8 herunder. 

 

FiFiFiFigur gur gur gur 7777 Frekvensanalyse af optagelse med et Logitech stereo USB headset 250 sluttet til en HP Compaq  Frekvensanalyse af optagelse med et Logitech stereo USB headset 250 sluttet til en HP Compaq  Frekvensanalyse af optagelse med et Logitech stereo USB headset 250 sluttet til en HP Compaq  Frekvensanalyse af optagelse med et Logitech stereo USB headset 250 sluttet til en HP Compaq 

6910p bærbar computer6910p bærbar computer6910p bærbar computer6910p bærbar computer    

 

Frekvensområdet for lydoptagelsen på den bærbare computer går op til cirka 8 000 Hz, mens 

frekvensområdet for lydoptagelsen med den stationære computer går op over 16 000 Hz. Med 
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andre ord er lyden optaget med den bærbare computer mindre komplet end lyden optaget med 

den stationære computer. 

 

Figur Figur Figur Figur 8888 Frekvensanalyse af lydoptagelse med et  Frekvensanalyse af lydoptagelse med et  Frekvensanalyse af lydoptagelse med et  Frekvensanalyse af lydoptagelse med et Logitech stereo USB headset 250 sluttet til en HP Compaq Logitech stereo USB headset 250 sluttet til en HP Compaq Logitech stereo USB headset 250 sluttet til en HP Compaq Logitech stereo USB headset 250 sluttet til en HP Compaq 

dc5750 Small Form Factor stationær computerdc5750 Small Form Factor stationær computerdc5750 Small Form Factor stationær computerdc5750 Small Form Factor stationær computer    

 

Da forskellen på de to optagelser i særdeleshed må tilskrives de to computeres forskellige evne 

til at digitalisere lyd, altså lydkortene, må jeg konstatere, at lydkort kan have stor betydning for ly-

doptagelser. 

Hvis dine lydoptagelser generelt lyder lidt uldne, skyldes det måske at det anvendte lydkort ik-

ke dækker det høje frekvensområde 

Mobile enheder Mobile enheder Mobile enheder Mobile enheder til lydoptagelsertil lydoptagelsertil lydoptagelsertil lydoptagelser    

Der bliver til stadighed mere almindeligt at være mobil og arbejde med mobile enheder. Vi har 

derfor afprøvet tre mobile enheder til lydoptagelse nemlig: 

• Nokia 3110 ClassicNokia 3110 ClassicNokia 3110 ClassicNokia 3110 Classic mobiltelefon. Hør evt. LLLyyyddd---111444 

Det har ikke været muligt at opspore specifikationer på mikrofonen. (Mono) 

• OlympusOlympusOlympusOlympus®®®® VN VN VN VN----120120120120, en diktafon af lidt ældre dato. Hør evt. LLLyyyddd---111555...   Frekvensområde ved 

bedste kvalitet: 300-7200 Hz (Kun Mono.) 

• Olympus® DS-50. Frekvensområde ved bedste kvalitet: 50-19000Hz (Stereo) 

Kvaliteter: Stereo XQ: Stereo XQ: Stereo XQ: Stereo XQ ( LLLyyyddd---111666), Stereo HQStereo HQStereo HQStereo HQ ( LLLyyyddd---111777), Mono HQMono HQMono HQMono HQ ( LLLyyyddd---111888), Mono SPMono SPMono SPMono SP ( LLLyyyddd---111999) 

og Mono LPMono LPMono LPMono LP ( LLLyyyddd---222000''') 

Lyden fra mobiltelefonen er ikke af særlig god kvalitet sammenlignet med lydende indtalt i mikro-

fonerne ovenfor. Arbejdet med lyde fra mobiltelefonen er noget besværlig, fordi det fordrer en 

større indsats en direkte indtalinger. Først skal lyden overføres til en computer, dernæst konver-

teres fra et amr-filformat til en andet mere brugbart, som eksempelvis mp3. Endelig skal filen 
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indsættes i en eller anden sammenhæng, Så min anbefaling er derfor ikke at bruge den enhed til 

indtaling af lyd, men mindre andre faktorer taler derfor. 

For den lidt ældre Olympus® VN-120 diktafon gælder noget tilsvarende. Lyden er ikke ret god. 

Overførsel af lyd sker via et mini-jack ledning, og lyden er optaget i Audacity i WMA format, som i 

flere sammenhænge vil skulle omdannes til et andet filformat inden brug og bearbejdning. Så 

anbefalingen må være den samme som for mobiltelefonen. 

Med den nye Olympus® DS-50 diktafon, nærmer vi os en brugbar lyd. Der er adskillige muligheder 

for at optale lyd i forskellige kvaliteter mv. De dårligste kvaliteter nærmer sig kvaliteterne for mo-

biltelefonen og den ældre diktafon, og kan ikke anbefales. Lydfilerne skal overføres med USB ka-

bel, og filformatet er ligeledes WMA, som ofte vil skulle konverteres til et andet inden brug og be-

arbejdning. 

Min anbefaling er: Brug de mobile enheder til de formål, som de er tiltænkt. 

 

For at give e-studerende mulighed for at opleve et så autentisk lydbillede af underviseren som 

muligt, er det vigtigt at optagelsen af lyden fra underviseren er god, hvilket vil sige, at lyden opta-

ges i passende omgivelser, ved brug af en rimelig mikrofon og at lyden gemmes i en passende 

kvalitet. 

Men selv om e-underviseren har gjort sig store anstrengelser for at lave en god lyd, er der stadig 

ingen garanti for at den e-studerende oplever lyden som god, fordi den e-studerendes udstyr også 

har stor betydning for hvorledes lyden opleves. 

Studerendes udstyrStuderendes udstyrStuderendes udstyrStuderendes udstyr    

Den lyd som e-studerende oplever, kan komme ud af  

• En indbygget højttaler, eksempelvis i en bærbar computer eller en skærm 

• et headset 

• eksterne højttalere, som kan erhverves i mange prisklasser. 

Lyden vil opleves meget forskellig afhængig af udstyr.  

Hvis e-studerende bruger et headset, vil lyden opfattes som den kommer ’inde fra hovedet’. Når 

lyd høres på den måde, vil den være meget i centrum, fordi headset’et mindsker eller eliminerer 

andre generende lyde fra den e-studerendes omgivelser. Fordi den måde at lytte på er lidt mere 

intens, vil støj og andre forstyrrende elementer ved optagelsen være ekstra tydelige og generen-

de.  

Lyd i billige højttalere og indbyggede højtalere vil almindeligvis ikke være så fyldig og naturtro, 

som lyd afspillet i dyrere højttalere og headsets. Ligeledes vil lyd afspillet fra højttalere opleves 

som mindre intens og mere distanceret end hvis lyden høres i et headset.  

Set fra en e-undervisers vinkel, er det naturligvis et ønske, at de studerende skal opleve lyden 

som tiltænkt. Hvis det skal realiseres, skal e-underviseren have kontrol over hvilket udstyr de stu-

derende anvender, og selv hvis man kan stille passende udstyr til rådighed for e-studerende, er 

der ingen garanti for at de bruger det. Så umiddelbart virker det urealistisk at e-undervisere kon-

trollerer hvorledes e-studerende afspiller lyde. Som e-underviser vil normale være begrænset og 

nødt til at gøre følgende: 
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• anbefale at e-studerende anskaffer og anvender det udstyr, eksempelvis headset eller 

eksterne højttalere, som man som e-underviser finder bedst i en given situation. 

• sikre sig at de lydoptagelser der laves, afspilles fornuftigt i såvel headsets, som interne og 

eksterne højttalere. 

For fuldstændighedens skyld skal det blot nævnes, at e-studerendes computer (lydkortet) kan ha-

ve indflydelse på hvorledes e-studerende oplever lyden, men den effekt anses som mindre sam-

menlignet med højttalerne. Punktet er dog ikke undersøgt. 

Arbejde med lyd ved eArbejde med lyd ved eArbejde med lyd ved eArbejde med lyd ved e----undervisningundervisningundervisningundervisning    

De erfaringer, som jeg ind til videre har fået i relation til at arbejde med lyd ved e-undervisning, 

afslører, at it er en af flere faktorer, der har betydning for hvor vellykket produktet bliver. Det er 

vigtigt at beherske it på et eller andet niveau, men det er ikke tilstrækkeligt.  

Måden hvorpå e-underviseren taler når en lyd optages bidrager ligeledes til hvor vellykket produk-

tet bliver. Mange forstyrrende øh’er, unødvendig lange pauser, eller tilsvarende vil forstyrre mod-

tageren og bør naturligvis begrænses. En tydelig udtale bør ligeledes tilstræbes, således at lytte-

ren kan være mest mulig fokuseret på at forstå indholdet og ikke på at opfange hvad e-

underviseren siger. En indlevende og naturlig tale vil gøre det lettere for e-studerende at bevare 

koncentrationen i længere tid sammenlignet med en monoton oplæsning af et manuskript.  I rela-

tion til e-undervisningsmateriale har e-studerende heldigvis mulighed for at holde en pause un-

dervejs for at samle koncentrationen, hvis e-undervisningsmaterialet opleves som mindre spæn-

dende. 

Indholdet er en tredje faktor, der har betydning for hvor vellykket e-undervisningen bliver. Eksem-

pelvis er det relevant at tilpasse indholdet til en e-forelæsning anderledes end en til en almindelig 

forelæsning. Ved en almindelig forelæsning er det muligt at gå ekstra i dybden med et emne, hvis 

man opdager at tilhører ikke forstår det helt. Tilsvarende handlemuligheder er ikke aktuelle for e-

forelæsninger, i stedet må man som e-underviser enten udnytte hvad tidligere evalueringer af e-

forelæsningen har vist eller forestille sig hvilke emner der kunne tænkes at være svære, og ud-

forme e-forelæsningen derefter.  

Min opfattelse er derfor, at vellykket e-undervisning med lyd bæres op af følgende tre grundpiller: 

• indhold 

• it 

• indtaling. 

Hvilket jeg har forsøgt at illustrere i Figur 9 herunder. 
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Figur Figur Figur Figur 9999 Fundamentet for vellyk Fundamentet for vellyk Fundamentet for vellyk Fundamentet for vellykket eket eket eket e----undervisning med lyd.undervisning med lyd.undervisning med lyd.undervisning med lyd.    

 

Hvis en af de tre grundpiller ikke er god nok, kan fundamentet for vellykket e-undervisning med 

lyd ikke bære, og projektet falder til jorden. Jeg ser ligeledes en risiko for at projektet kan vælte, 

hvis der udelukkende fokuseres på en af grundpillerne. Jeg kan sagtens forestille mig en it-nørd 

der udelukkende fokuserer så meget på det tekniske at vedkommende ikke har fokus på det ind-

hold der skal formidles. En anden grøft er at anvende hovedparten af ressourcerne på at gøre det 

faglige indhold perfekt, samtidig med at indtalingspræstationen er dårlig, eksempelvis med man-

ge øh’er, eller monoton stemme og der er skrat på lyden. En perfekt indtaling med en engageren-

de stemme er heller ikke meget værd, med mindre der er et fornuftigt indhold og lyden ikke opfat-

tes som skrattende. 

Min anbefaling er derfor at være bevidst om indhold, it og indtaling og forsøge at arbejde med 

alle tre dele på samme tid, således at de alle bliver solide. 

I gang medI gang medI gang medI gang med e e e e----vejledningvejledningvejledningvejledning    

Jeg vil mene, at e-vejledning er hurtigere at komme i gang med end e-undervisningsmateriale. 

I relation til it, skal der bruges ganske lidt. Falder valget på Skype, skal programmet hentes og in-

stalleres, et headset skal tilsluttes og endelig skal softwaren læres, hvilket er overkommeligt. 

Hvad angår indtaling, minder e-vejledning meget om almindelig telefoni, og da lyden almindeligvis 

ikke gemmes ved e-vejledning vil der sjældent skulle arbejde ret meget med at indtaling i denne 

sammenhæng. 

Noget tilsvarende gør sig gældende for indholdet ved e-vejledning, som minder en del om indhol-

det ved fremmøde vejledning. Ved almindelig brug af Skype er det ikke umiddelbart muligt at pe-

ge i tekst eller på figurer eller ’tegne-og-fortælle’, så de dele må gøres anderledes, eksempelvis 

ved mundtligt at forklare sig ud af situationen eller ved på forhånd at have lavet og uddelt mate-

rialer. En anden løsning som evt. kan inddrages senere ved behov, er at udvide Skype installatio-

 

it 

 
ind- 

taling 

 

indhold 

Vellykket 
e-undervisning 

med lyd 
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nen med nogle ekstraprogrammer, såkaldte ’extras’, som giver mulighed for eksempelvis at være 

fælles om en tegneflade og andet. 

Det kan være en god ide at starte med at afprøve Skype sammen med nogle kollegaer og derved 

få kendskab til programmet, således at der er så nogenlunde styr på teknikken inden e-

vejledningen skal realiseres. 

At vænne sig til at bruge Skype eller tilsvarende kan ligeledes være en god indgang til at begynde 

at udarbejde e-undervisningsmaterialer. 

I gang med atI gang med atI gang med atI gang med at lave e lave e lave e lave e----undervisningsmaterialerundervisningsmaterialerundervisningsmaterialerundervisningsmaterialer    

En betragtelig udfordring ved at skulle producere e-undervisningsmaterialer er at skulle afgøre 

med sig selv, hvad man vil være bekendt at udgive. Hvor mange få øh’er vil man være bekendt at 

publicere?  Eller pauser? Eller uklar udtale? Monoton stemme? Osv.  

En måde at lave indtaling på er at nedskrive alt, hvad man vil sige, i et manuskript, som man hol-

der sig til under indtalingen. En ulempe der er forbundet med at bruge manuskript er, at indtalin-

gen grundet oplæsningen kan blive monoton og uengagerende. 

En anden måde at lave indtaling på er bare at begynde at snakke og håbe på det bedste. Den 

løsning vil minde mere om en ’live’ situation, men er forbundet med risiko for øh’er, pauser og 

lignende.  

Der er naturligvis andre løsninger, og hvilken løsning der er optimal kan jeg desværre ikke svare 

entydigt på, da jeg er overbevist om at svaret er individuelt. 

At producere e-undervisningsmateriale vil ofte fordre bedre it kendskab end at e-vejlede. Det 

software der bruges til at fremstille e-undervisningsmateriale har mange funktionaliteter. Det be-

tyder at det kan være uoverskueligt at komme i gang, hvilket de instruktionsvideoer som følger 

med dette skrift gerne skulle medvirke til at afhjælpe. Modsat kan softwarens mange muligheder 

også betyde, at man bliver grebet så meget af at udforske disse muligheder, at der ikke bliver tid 

til at producere e-undervisningsmateriale.  

En strategi der har virket for mig er, at jeg starter med at lære det basale ved et program, således 

at jeg kan komme i gang med en produktion. Sidenhen afprøver jeg løbende flere og flere af pro-

grammets muligheder når jeg får ideer til, hvorledes e-undervisningsmaterialet kan blive endnu 

bedre.  

Fordi e-undervisningsmaterialer er asynkrone og mere bestandige er det naturligt at der er mere 

fokus på indtalingen i den sammenhæng sammenlignet med e-vejledning.  

Som producent af e-undervisningsmateriale bliver man mødt med at 

• skulle høre indtaling af sin egen stemme igen og igen 

• skulle høre efter hvad man siger ved en given indtaling 

• skulle høre efter hvordan indtalingen er lavet 

Når man har lavet en indtaling lytter man den naturligvis igennem for at høre, om der er fejl. Lige-

som ved korrektur af egen tekst, hvor man læser hvad der burde stå, i stedet for hvad der faktisk 

står, kan det være svært at lytte sig til egne fejl. Hvis tiden er til det, kan det være en god ide at 

lytte e-undervisningsmaterialet igennem en passende tid efter produktionen, hvorved det ofte vil 

være lettere at finde en fejl. Alternativt kan man få en kollega til at lytte materialet igennem. 
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Afsluttende vil jeg sige, at uanset hvorledes du vælger at arbejde med lyd ved e-undervisning, så 

er det vigtigt, at du vil det og tror på det, for så går det ikke helt galt. 

Anerkendelse Anerkendelse Anerkendelse Anerkendelse     

Jeg vil gerne takke Vibe Jelsbak, Karen Louise Møller, Thomas Bendsen og Malene Munk Jørgen-

sen alle Bioanalytikeruddannelse VIA University College, for de mange konstruktive diskussioner 

og kommentarer, der ligger bag ovenstående. 
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BilagBilagBilagBilag    

Bilag 1 Bilag 1 Bilag 1 Bilag 1 –––– Bits og  Bits og  Bits og  Bits og bytesbytesbytesbytes....    

Beregning af filstørrelse ved optagelse i PowerPoint. 

De forskellige lydkvaliteter er beskrevet ved: 

• Sampling rate 

• Optageformat  

• Stereo/mono 

Multipliceres ovennævnte størrelse angiver produktet, hvor stor lydfilen hørende til en indtaling 

bliver. 

EksempelEksempelEksempelEksempel 1 1 1 1. En optage i CD-kvalitet En 44100 Hz, 16 bit, stereo vil fylde:  

44100 Hz · 16 bit · 2 (for stereo) = 1 411 200 bit/s. 

I lydoptageren vises hvor stor lydfilen ved en given optagelse bliver i kB/skB/skB/skB/s, som kan læses som 

’kbyte per sekund lydoptagelse’. BBBB (store B) er en forkortelse byte. En byte er lig 8 bit (som forkor-

tes ’b’, lille b). I forbindelse med lagring af data betyder kkkk almindeligvis 1024 = 210. Samlet bety-

der det, at omregning af produktet i Eksempel 1 til enheden kB/s bliver: 

• 1 411 200 bit/s · B/8b · k/1024 = 172,3 kB/s (afrundet) 

Hvis vi I stedet vil tale om internethastigheder bruges enheden bit/sbit/sbit/sbit/s, hvilket også ses som bpsbpsbpsbps el-

ler b/sb/sb/sb/s og betyder bit per sekunder, altså, hvor mange dataenheder kan sendes/modtages per 

sekund. I dag angives internethastigheder almindeligvis i kbit/s og Mbit/s, hvor k ifølge IT- og te-

lestyrelsen12 betyder 1000 og M må derfor betyde 1000 000. Så for at synkront at kunne trans-

portere en lyd som i Eksempel 1 kræves en internethastighed på: 

• 1 411 200 bit/s · M/1000 000 = 1,41 Mbit/s (afrundet) 

For supplerende læsning henvises til: http://da.wikipedia.org/wiki/Bit_per_sekund.  

 

                                                      
12 http://www.itst.dk/ordbog?search_text=kbit  
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