
2 
 

09.30 INDSKRIVNING OG 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 UNDERSTØTTER 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 MED 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: INSTALLATION / DOWNLOAD - KAFFE 

Kort præsentation af tekniske krav til workshop – tid til installation af manglende programmer  

11:20 -12:25 WORKSHOP RUNDE 1  - FROKOST 12:25 – 13:10  
13.15 – 14:25 : WORKSHOPS – RUNDE 2  

 

WORKSHOP 1: VIDEO MED SMARTPHONE FOR 
UNDERVISERE LOKALE 107 – LOKALE 107 

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 LOKALE 108 - 108 

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”. Download 
Videoscribe her  før workshop  
Axel Ryberg, multimediedesigner, @ventures 

 


