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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 undervisnings- 
og 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. 

 


