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Video - kort og godt 

 

Programtekst 

En workshop hvor deltager vil få indsigt i den pædagogiske verden med undervisningsvideoer som format og få en 

oplevelse af, hvor simpelt det er at lave en relevant og informativ undervisningsvideo. 

Abstract  

Baggrund 

På Aarhus Universitet er der i 2018 en ny educational IT-satsning, hvor det overordnede formål er, med de 

studerende i centrum, at styrke og forny den forskningsbaserede undervisning med teknologi som katalysator og 

skabe bedre læringsresultater gennem opmærksomhed på pædagogisk-didaktisk udvikling i sammenhæng med 

teknologisk understøttelse. Denne nye virkelighed møder mange studerende, undervisere, og undervisningsudviklere, 

hvorfor denne workshop vil introducere til simple og korte undervisningsvideoer som format og diskutere, hvordan 

video kan være med til at understøtte allerede eksisterende undervisningspraksis. 

Deltagerforudsætninger 

Denne workshop er for alle, der er interesseret i video som undervisningsformat og har lyst til at opdage og diskutere 

denne form. Det kræver ingen særlige forudsætninger at deltage i denne workshop.  

Indhold og struktur 

Hvordan kommer man i gang med at lave en video til undervisning og formidling? På denne workshop vil der blive 

arbejdet med grundlæggende principper for at planlægge, producere, redigere og publicere brugbare 

undervisningsvideoer. Desuden vil der være en introduktion til pædagogisk anvendelse. Vi vil anvende nogle 

applikationsløsninger til mobilteknologier og have fokus på underviserens egenproduktion af videoer. 

Program 

• 0-15 min: Introduktion og kort præsentation af Flipped classroom og ”out of class” pædagogik 

• 16-30 min: Demonstration af video app og gennemgang af videoøvelse 

• 31-75 min: fra video ide til video online øvelse 

• 76-85 min: præsentation og diskussion af pædagogiske aspekter 

• 86-90 min: Afrunding og evaluering 

Forventet udbytte 

Deltagerne vil få en indsigt ind i den pædagogiske verden med undervisningsvideoer som format og få en oplevelse 

af, hvor simpelt det er at lave en relevant og informativ undervisningsvideo.  

Angivelse af projektets pædagogiske/didaktiske relevans 

Undervisningsvideoer kan bruges ind i konceptet flipped classroom, da undervisningsvideo out-of-class kan være med 

til at vende det traditionelle læringsmiljø på hovedet. Videoer er multimodale både gennem billede, lyd og tekst og kan 

understøtte forskellige læringsmetoder. Det gør det muligt at præsentere både det simple og det komplekse faglige 

stof samt informere, instruere, introducere og demonstrere centrale emner. Videoer kan være med til at give de 

studerende fleksibilitet, og de giver mulighed for gentagelse og justering af læringshastighed. 

Digitalisering og videoer kan fremme og understøtte en nytænkning af de pædagogiske og didaktiske tilgange til 

undervisning. For den studerende betyder educational IT, at den enkelte sættes i centrum for sin egen læring. For det  
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pædagogiske betyder det, at studerende tilbydes valg, der skaber en personaliseret og relevant undervisning samt 

ansvar og kontrol over egen læring.  
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