
LÆR AT PRODUCERE E-LÆRING PÅ 5 DAGE 

INTERAKTIV

EFFEKTIVISERENDE

INDDRAGENDE

E-LÆRING



HAR I OGSÅ VALGT AT LADE E-LÆRING STRATEGISK INDGÅ SOM EN DEL AF 
JERES UDDANNELSESFORLØB? 

Hos ProLearning har vi skræddersyet et uddannelsesforløb, der sikrer, at dine medarbejder opnår 
kompetencer til at udvikle e-læring fra fastsættelse af e-læringsmål til et færdigt e-læringsmodul. 
Når din medarbejder har udviklet et forløb vil det næste forløb være langt hurtigere at producere.

UDDANNELSESFORLØBET

Vores afprøvet forløb sikrer dine medarbejders kompetencer på lang sigt. 

Superbrugere i e-læringsudvikling i organisationen

Færdigheder, der kvalitetssikrer e-læring

Færdiglavet skabelon til at udvikle e-læring tilpasset jeres identitet (farver, logo, knapper)

Skabelon til at lave storyboard

Kursusbevis for gennemført forløb

Medarbejdere der bliver glade fordi de får frigivet tid på sigt og så er det sjovt at udvikle e-læring

Tips og tricks til udvikling af interaktiv læringsindhold og mulighed for 
produktion af speak i vores professionelle studie



TIDSFORBRUG

32 timers hjemmearbejde
(alt efter ambitionsniveau)5 tilstedeværelsesdage 

ANTAL KURSISTER

UNDERVISNINGSFORM

Op til 12 kursister Op til 6 e-læringsmoduler 

VEJLEDNING OG RÅDGIVNING

Rådgivning under 
hjemmearbejdstiden

Mulighed for klippekort til 
hjælp efter endt forløb

Workshop Hands on træning Hjemmearbejde



UDDANNELSEN SER SÅLEDES UD

Dag 1

Dag 2

Dag 3

Dag 4

Dag 5

Introduktion til e-læring og workshop 
med fastsættelse af læringsmål

Hands on træning i  forfatter værktøjet 
Adobe Captivate Basis

Hands on træning i  forfatter værktøjet  
Adobe Captivate Advanced

Workshop: Introduktion til skabelon 
og udvikling af e-læring

Workshop: Færdiggørelse af e-læring 
og fælles feedback og videndeling 
af slutproduktet

Hjemmearbejde cirka 25 timer
(alt efter ambitionsniveau): 
Produktion af e-læring i Adobe Captivate

Hjemmearbejde cirka 7 timer til udvikling 
storyboard og finde/producere 
billeder/grafik/tekster



Dag 1

At kursisten får forståelse og indblik i hvad 
e-læring er og hvilke didaktiske overvejelser 
der er gældende ved denne type læring. At 
kursisten ved hjælp af workshop får udvalgt 
emner til sit eget e-læringsmodul.

Hvad er e-læring?

Eksempler på e-læring

E-læringens typiske udviklingsproces – Før, 
under og implementering 

Workshop: Formål med dit e-læring – valg af 
emne til at formidle via e-læring

Fra PowerPoint til e-læring

Formidlingsformer i e-læring
Workshop: Idéudvikling af 

formidlingsform til målgruppe og i forhold til 
budskaber

Storyboard – et eksempel 

Dag 2

At blive i stand til at udvikle et simpelt 
e-læringsforløb i programmet Adobe 
Captivate.

Introduktion til e-læringsbegreber

Gennemgang af brugergrænsefladen

Master Slide

Timeline og objektegenskaber

Menuer

Indsætning af billeder og videoer

Lyd og voice-over

Quiz (multiple choice, True/False, klikbokse)

Dag 3

At blive i stand til at udvikle avanceret 
e-læringsforløb i programmet Adobe 
Captivate.

Fil-biblioteker

Farvekoder

Animationer

Drag-and-drop interaktivitet

Henvisninger til eksternt indhold

Software-simulation

Betingede advanced actions

Specialbyggede quizzer 

Indtastningsbokse

Mobilvenlig e-læring

Eksport til SCORM til upload på LMS

FORMÅL FORMÅL FORMÅL

EMNER

EMNER EMNER

Introduktion til e-læring 
og workshop 

Hands on træning i  
Adobe Captivate Basis

Hands on træning i  
Adobe Captivate Basis



Dag 4

At kursisten kommer godt fra start med at 
udvikle sit eget e-læringsforløb ud fra 
storyboard, forberedelse af tekster/grafik og 
nye kompetencer i Adobe Captivate.

Gennemgang af skabelon som er udviklet til 
formålet 

Workshop

Indtaling af speak i ProLearnings lydstudie

Mulighed for at optage video med 
mobiltelefon med hjælp fra ProLearning

Menuer

Indsætning af billeder og videoer

Lyd og voice-over

Quiz (multiple choice, True/False, klikbokse)

FORMÅL

EMNER

Dag 5

At e-læringsmodulet bliver færdigudviklet og 
kursisten får feedback på indhold og 
navigation.

Workshop: Færdiggørelse af e-læring efter 
kursisternes behov 

Oplæg: Hvad skal vi vurdere ved review, for 
at give brugbar feedbackAnimationer

Gruppearbejde – reveiw og feedback på 
hinandens e-læring

FORMÅL

EMNER

Lorem ipsum

Workshop Workshop



DET SIGER KUNDERNE

Steen Christensen
Timelærer, Mercantec

Lisa Hansen
Projektleder, Mercantec

“Vi synes, at uddannelsesforløbet med 
ProLearning har indfriet vores forventninger i 
forhold til udvikling af e-læring. Deltagerne har 
gennem forløbet fået en grundlæggende 
forståelse for og tekniske kompetencer i 
programmet Adobe Captivate, som de kan 
medbringe i deres egen udvikling af 
undervisning. Samspillet mellem undervisning, 
workshops og hjemmearbejde har klædt os godt 
på til at udvikle e-læring i Adobe Captivate, og 
igennem forløbet har vi skabt os et solidt 
fundament at stå på til at færdigudvikle og 
specialtilpasse vores e-læringsprojekter, som vi 
kan bruge i organisationen efterfølgende. 
ProLearning har været en professionel, 
inspirerende og kompetent sparringspartner 
gennem hele forløbet. Vi kan klart anbefale 
forløbet til andre, der ønsker at komme godt fra 
start med at udvikle e-læring.”

“Jeg har været på et 5 dags kursus i Adobe 
Captivate både på ”Basis” og ”Advanced” niveau 
hos Prolearning. Parallelt med kurset har jeg 
udviklet et e-læringsforløb om kommune- og 
regionsvalget i 2017. Kurset har været særdeles 
veltilrettelagt og kombinationen med 
undervisning og praktisk anvendelse af 
færdighederne med dygtige og tålmodige 
instruktører har været særdeles givtigt. Dernæst 
er der blevet præsenteret en række nyttige 
hjælpeværktøjer, tekniske faciliteter og særligt 
tilpassede menuer og knapper mv. til skolens 
designmanual. Alt i alt har kurset bidraget til at 
komme videre i udviklingen af e-læringsforløb 
på egen hånd.”


