Guide til, hvordan du og eleverne hurtigt og nemt laver en aurasma i appen:
1. Åbn appen Aurasma på din smartphone eller tablet.
2. Tryk på plustegnet i øverste højre hjørne.
3. Find en planche, et billede eller noget andet, som I vil lave en aurasma på.
Øverst i appen er der en hvid prik, der bevæger sig frem og tilbage mellem farverne rød,
gul og grøn. Den hvide prik skal helst ligge ovre ved den grønne farve, for så er der størst
chance for, at smartphonen eller tabletten kan genkende planchen eller billedet igen.
4. Tryk på den lilla knap i bunden.
5. Tryk på "Device" oppe i højre hjørne.
6. Tryk på "Upload" i højre hjørne, og giv appen adgang til dine fotos.
7. Vælg en eksisterende video eller et eksisterende billede, eller brug kameraet til at skabe
noget nyt.
8. Giv laget et navn, og tryk på "Done" oppe i højre hjørne.
9. Tilpas dit lag til planchen eller billedet. Du kan ændre på størrelsen og dreje laget med to
fingre samt flytte laget med én finger.
10. Tryk på "Next" oppe i højre hjørne, når du er tilfreds med placeringen af dit lag.
11. Giv igen laget et navn, og vælg, om det skal være offentligt, så andre kan se det, eller
privat, så det kun er dig, der har adgang til det.
Du kan også tilføje aurasmaen til en "Channel". Dette er oplagt at gøre, når man arbejder
med Aurasma i undervisningen. Så kan alle eleverne nemlig følge den samme kanal.
12. Tryk på "Submit" og derefter på "Done" oppe i højre hjørne.
13. Aurasmaen er nu færdig og klar til at vise til andre.
14. Klik på den lilla knap i bunden, og hold kameraet hen foran det valgte billede eller den
valgte planche for at se aurasmaen.

