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09.30 INDSKRIVNING O G KAFFE
Velkomst - Morgenmadsbuffet og kaffe. Der vil være vand og frugt til rådighed hele dagen.
9:50 VELKOMST
Niels Henrik Helms fra FLUIDs bestyrelse byder velkommen og præsenterer dagens program.
10.00- HVORDAN UNDER STØTTER DET VISUELLE LÆRING?
Professor Mie Buhl, der bl.a. er direktør for Center for Visual Studies and Learning
Design (ViLD) giver sine bud på, hvordan uddannelse og undervisning udfordres
og kan udvikles når vi i stigende grad stigende grad bruger og producerer billeder
til at kommunikere med, til at forstå med og til at handle i verden med.

Mie Buhl, professor, Aalborg Universitet
10:45: KOM HURTIGT I GANG M ED VIDEOPRODUKTION
Video er blevet en udbredt kommunikationsform og en vigtig læringsressource i alle
faser af et undervisningsforløb. Det er tilmed blevet meget mere simpelt at
producere i forskellige videogenrer, fordi både undervisere og studerende/elever har
værktøjet i lommen.
Få input til, hvordan du kan inddrage forskellige videogenrer i din undervisning eller
formidling.
Annegrete Skovbjerg, fagmedarbejder, Journalisthøjskolen Aarhus
11:00 -11:15 INTRODUKTION TIL WORKSHOPS: VIDEO I UNDERVISNINGEN
Kort præsentation af workshop
11:20 -12:20 WORKSHOP RUNDE 1 13.20 - : WORKSHOPS – RUNDE 2
12:20 – 13:10 FROKOS T

WORKSHOP 1: VIDEO MED SMARTPHON E FOR
UNDERVISERE
Smartphonen er det perfekte værktøj til at komme i gang
med video. Men hvordan optager man let små film med sin
smartphone til brug i undervisningen? Denne hands-on
workshop tager udgangspunkt i deltagernes egen
smartphone, et par simple guidelines til optagelse og work
flow, samt eksempler på udstyr til forbedring af lyd, lys og
stabilisering. Medbring opladt smartphone, headset, download Youtube appen og sørg for at der er plads
til videooptagelser på din telefon
Annegrete Skovbjerg, fagmedarbejder, Journalisthøjskolen Aarhus
Uffe Poulsgaard Frandsen, videojournalist, Professionshøjskolen Absalon
WORKSHOP 2: ANIMEREDE VIDEOER/VIDEOSCRIBE
Multimediale læringsmuligheder i form af animerede videoer er i de senere år blevet
populære både i undervisningen og på nettet. Axel Ryberg fra @ventures, forklarer
hvordan underviseren kan lave ”scribbles” eller ”scribble animationer”. Vi afprøver
kort Videoscribe værktøjet og laver en præsentation.
Axel Ryberg, multimediedesigner, @ventures
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WORKSHOP 3: SKRÆRMPRÆSENTATIONER MED CAMTASIA
Poul Tang viser kort programmet, hvorefter vi laver en miniproduktion, redigerer
og uploader. Deltagerne skal have Camtasia installeret på forhånd.
Det kan hentes i en gratis 30-dages version hos TechSmith.
Poul Tang, sekretariatsleder FLUID, tidligere VIA IT

WORKSHOP 4: INTEGRER DIN VIDEO I LÆRINGSPORTALEN
Lær hvordan du får din video integreret på din læringsplatform – Med
udgangspunkt i Moodle viser Roelof hvorledes dette gøres, men workshop laves så
generel, at alle med behov for at integrere deres video kan deltage.
Chefkonsulent Roelof Wouwenaar ZBC SOSU Sjælland

MED FOKUS PÅ LYD I D INE VIDEO OPTAGELSER
I denne workshop viser Signe Sander fra Digital Storylab hvorledes man med
simple tricks anvender lyd i undervisningen.
Prøv kræfter med et simpelt lydredigeringsprogram som Audacity.
Vi vil give vores erfaringer fra workshops med både undervisning af voksne og
unge med henblik på at anvende lyd som et empowerment værktøj.
Download det gratis program Audacity før workshop start.
Signe Sander, facilitator og projektleder, Digital Storylab
14.20 KAFFE OG NETWORKING

14:35 1000 VIDEOER TIL MOOCS. TIPS TIL VIDEOPRODUK TION I STOR
SKALA
Med udgangspunkt i erfaringerne med videoproduktion i stor skala på
Professionshøjskolen Absalon, fortæller videojournalist Uffe Frandsen om
udfordringer og muligheder i professionel videoproduktion for underviserne på en
stor uddannelsesinstitution.
Uffe Poulsgaard Frandsen, Videojournalist, Professionshøjskolen Absalon
14:50 VIDEO ØGER STU DERENDES LÆRINGS OG MOTIVATION
Digital Storylab introducerer metoden Digital Storytelling, der anvender 2-3
minutters personlige digitale historier til udvikling af empowerment og motiverende
læring. Digital Storytelling kan skabe forandring både for den enkelte og for
organisationer og samfund. Med en række cases fra Digital Storylabs danske og
internationale projekter, vises hvorledes video kan bruges til at skabe social
forandring, dokumentere/informere, og også hvordan innovativ brug af video både
kan være lærende og holdningsændrende.
Nikoline Lohmann, Co-Founder & Trainer, Digital Storylab
15.30 AFRUNDING OG PERSPEKTIVERING
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KONFERENCENS EMNE
Billedproduktionen og ikke mindst videoproduktionen vokser voldsomt i de her år. Vi er selv blevet
medieproducenter. Adgangen til videooptager på mobiltelefonen, og platforme som YouTube har
fuldstændig ændret vores adgang til og omgang med levende billeder. Vi skaber vores historier, vi
fortæller vores historier – med levende billeder. I en lærings og uddannelsessammenhæng giver det nye
muligheder og udfordringer.
Konferencen ” Video i undervisningen – nye læringsmuligheder” sætter fokus på, hvordan undervisere og
andre aktivt kan bruge video i læringssammenhænge. Her er mulighed for selv at prøve og for at dele
erfaringer. Ligesom temaet bliver perspektiveret i en lærings- og i en organisatorisk sammenhæng.
Konferencen sætter fokus på de muligheder, der er ved brug af video i undervisningen – der er specifikt
lagt vægt på at deltagerne får inspiration med hjem fra de workshops, der indgår i dagen.
Følgende emner tematiseres:
•
•
•
•
•

Hvordan uddannelse og undervisning udfordres og kan udvikles når vi i stigende grad bruger og
producerer billeder til at kommunikere med, til at forstå med og til at handle i verden med
Erfaringer fra en institutions fælles læringsvideoproduktion
Workshop: inspiration til optagelse, lyd, billede
Animerede video i RSA-formatet: læringsmuligheder og workshop
Hvorledes kan video bruges til at øge de studerendes læring, motivation og hukommelse

MÅL/MÅLGRUPPE:

•

Konferencen har til formål at give deltagerne et indblik i muligheder og problemstillinger i
forbindelse med anvendelse af video i undervisningen

•

Konferencen retter sig mod alle, der ønsker at anvende – og producere - videoer i undervisningsog læringssammenhænge
Samt at give konkrete idéer til og eksempler på, hvordan der kan arbejdes med video i
undervisningen

•

PRAKTISKE INFORMATIONER
Tid: Konferencen starter kl. 10:00 og slutter 15:45 – der vil være morgenmad fra 9:30.
Pris – tilmelding: Konferencen koster 1800 kr. for medlemmer af FLUID.
For ikke medlemmer er prisen 3600 kr. Priserne er eksklusiv moms.
Tilmelding på www.fluid.dk/tilmeld Kontakt FLUID ved sekretariatsleder Poul Tang, fluid@fluid.dk.
Se yderligere om FLUID på www.fluid.dk 5171 5240.
Sted: Odeon, et musik-, teater- og konferencehus i Odense, med central beliggenhed i det store
byomdannelsesprojekt i midtbyen, tæt på det gamle H.C. Andersen-kvarter og Odense Koncerthus, 5
minutter fra Odense Banegård.
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