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Agenda i workshop 10.4 

Anvendelse af video i udvikling af undervisningen 

  

12.00-12.10:    Introduktion til arbejdet med videoer i undervisningen 

 

12.10-12.40: Runde 1:  Fokus på  brug af studerendes       

      praktikvideoer i undervisningen 

12.45-13.10: Runde 2:  Fokus på brug af video som redskab til udvikling af  

      læreruddanneres undervisningspraksis 

13.10-13.15    Opsamling 

 

      Tak for i dag og frokost  
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Teoretisk afsæt 
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Kilde: (Canger 2016. Praktikbogen) 



Highlight 1. eller 2. linje i overskriften ved at 

markere linjen  

og vælge Overskrift-fonten  

VIA Type Office regular 

 

 

 

 

Typografier 

1. Niveau = Regular 25 pkt 

2. Niveau = Light 25 pkt 

3. Niveau = Bullet 25 pkt  

4. Niveau = Regular 14 pkt 

5. Niveau = Light 14 pkt 

6. Niveau = Bullet 14 pkt 

7. Niveau = Regular 10,5 pkt 

8. Niveau = Light 10,5 pkt 

9. Niveau = Bullet 10,5 pkt  

 

Brug ‘Forøg/Formindsk listeniveau’ for at 

hoppe mellem niveauer  

Skift baggrundsfarve 

1. Klik udenfor diaset, vælg Formater 

baggrund  

2. Vælg ‘Massiv udfyldning’ og vælg 

farve fra VIAs farvepalette 

Den lyse grå 

baggrundsfarve  

er highlightet  

Videoanalytisk design 
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Videoanalytiske designs for 

professionsfaglig udvikling er et 

medie for faglige samtaler og 

kollegiale overvejelser over konkrete 

professionsfaglige opgaver, sådan 

som de finder sted i praksisudøvelsen.  

 



Brug af praktikvideoer i undervisningen 

 -  Et  forsøg på at koble praktik, LG og naturfagene i 

 læreruddannelsen 

 

 

 

  

  

UFO-møde d. 1/11-2018 
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Baggrund for initiativet 

 Folkeskolereformen 2014  ny ramme for naturfagsundervisningen i 
folkeskolen  mere fokus på tværfagligt samarbejde mellem fy/kemi, 
biologi og geografi 

 

 Fælles kompetenceområder i naturfagene, bl.a. 
modelleringskompetence 

 

 Forskning: Observation af afgangsprøver med fællesfagligt fokus: et 
manglende fokus fra elevernes side på kompetencerne  falder 
tilbage på undervisningen i folkeskolen og dermed også på 
læreruddannelsen. 

 

 Hvordan kan man bringe arbejdet med kompetencerne ind i 
læreruddannelsens undervisning 
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Hvorfor bruge praktikvideoer? 

 Få mere fokus på praktikken og få ”praksis” 
ind i uddannelsen i højere grad 

 

 At forbinde teori og praksis er som bekendt 
lettere sagt end gjort 

 

 Video åbner op for muligheden for analyse af 
praksis. 

 se tale –tænke-forstå professionel lærer 

  

 Kan praktikvideoer medvirke til at studerende 
får et blik for forskel i intention og virkelighed? 
Fokus på implementeringsfaglighed – lokal-, 
global- og grundfaglig viden.  
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Professionel lærer 

LG 

Praktik 
Uv-
fag 



Tiltag: Didaktikseminar for naturfagene og LG 

 At skabe sammenhæng mellem praktik, LG og undervisningsfagene   

 

 Introducere studerende til IRIS connect (video) der kan kvalificere 
dataindsamling i praktikken (og senere i uddannelsen) og 

 

 kvalificere de studerendes arbejde med at udvikle og analysere 

elevernes modelleringskompetence i naturfagene.  
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Brug af praktikvideoer i undervisningen i efteråret 18 

 
Efterår 18: Studerende fra 4 årgangshold fra biologi, geografi og fysik/kemi, 

Harald Brandt, Pernille Andersen, Keld Conradsen og Leif Vibild 

 

Før praktik: Arbejde med modeller og modellering i undervisningsfagene 

 Samarbejde med LG (Leif): oplæg for  naturfagshold på 4. årgang om 

 professionel udvikling og implementeringsfaglighed  

 

 Under praktik: optage videoer 

 Undervisningsfagsindkald i uge 46 (biologi og LG): drøfte og analysere 

 videoer 
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Opgave i praktikken 
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Refleksion over videoer 

6. marts 2019 

11 



Eksempel på videoer fra praktikken 

 1) Hvad ser I, der er relevant i forhold til modelleringskompetence? 

 2) Ser I andre relevante lærerfaglige problemstillinger? 

 

 

 Video 1: Opsamling om modellers fordele og ulemper i biologiundervisning 

 Video 2: Eksamination i fælles naturfagsprøve 
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Fagindkald - rammesætning 
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Et eksempel på en studerendes 

oplevelse af didaktikseminaret  

 IRIS Connect:  

 Ane fortæller om udbytte af didaktikseminar og diskussion af videoer i 

 fagindkald (fra 1.54) 

 Ane fortæller om udbyttet af at sætte særlig fokus på et element i 

 praktikken (arbejdet med udvikling af naturfaglige kompetencer) 
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Drøft med sidemanden 

 Kunne det være relevant at inddrage praktikvideoer i min 

egen undervisning på læreruddannelsen? Og i givet fald – 

hvilket tema kunne være spændende at de studerende 

havde fokus på i praktikken? 

 

 10 + 5  
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Pointer fra opsamlingen 

 

Iris vs. Andre platforme: Skoletube og google blev nævnt. 

 

Hvad kunne video bruges til, som er bedre end notater. Gentagelser ,tælle stoppe 

op og forstille sig ændrede handlinger. 

 

Etiske overvejelser: De studerende vælger selv hvor meget af dem selv de vil vise.  

Teknologiforståelse i det komplekse rum kan video også åbne for. 

Lyd: Fra mobiltelefonen. 

Kommer der måske en app, der bare filmer skærme? 
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Hvad er udbyttet set fra et underviserperspektiv? 

 Mulighed for at drøfte autentiske undervisningssituationer (fri fra 
fortolkning; analyse; ”filtrering”) hvor fagdidaktiske og almen didaktiske 
problemstillinger bliver tydelige 

 

 Holdet får indblik i hinandens praktik og praktikerfaringer i højere grad, 
når det videodokumenteres. 

 

 Vi har haft mulighed for at fordybe os i dette pga. at vi arbejder med 
modelleringskompetence i FoU-arbejde, IRIS filmclub, 
kompetenceudvikling på tværs i VIA. Men det er også muligt at gøre 
det i en mindre udgave…. 
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Udvikling af undervisning i samarbejde 

med kollegaer 

 

Erfaringer fra to projekter: 

 Filmclub i  Iris Connect.  

 Kompetenceudviklingsprojekt i faggruppen 
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Opstarter 

 

Filmclub: Opstarter 
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2. projekt: Kollegaer 
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Efterårets arbejde med kollegial 

observation.  
 

Formål: 

 At udvikle vores egen praksis gennem 

distanceret refleksion og observation 

af andres  

 At kvalificere og øge ekspliciteringen 

af sammenhænge mellem 

professionsdidaktiske begrundelser og 

beslutninger 

 At bidrage til kollegialitet forstået som 

et bæredygtigt samarbejde om 

udvikling af undervisning (Palaniandy, 

2017, Allen, 2004).  

 Hvis fokus på egne 

undervisningsformer: kvalificering og 

udvidelse heraf 

 

Mål: 
• At vi bliver inspireret af at se 

kollegers praksis 
• At vi sætter ord på, hvordan 

hensigter med 
undervisningen hænger 
sammen med dens 
gennemførsel 

• At vi som kolleger 
samarbejder om og taler om 
vores undervisning 

• At vi afprøver nyt i vores 
egen undervisning 

• At vi får øje på vores 
præferencer i forhold til 
undervisningsformer – og 
afprøver andre 

 



1. At følge og observere en kollega for 

at blive inspireret og lære nyt 

2. At ens undervisnings observeres for at 

lære nyt 

Planlægning af observationen:  
 
Drøftelse om, hvad den observerende gæst kunne tænke sig at 
blive klogere på. 
 
Valg og præcisering af, hvad der er observationens fokus – på 
observatørens initiativ.  

Overvejelser over, hvordan og hvor det specifikke fokus kan komme 
til syne.  
 
Aftale om tid, sted, evt. flere gange 
 

Planlægning af observationen:  
Den, hvis undervisning observeres, præsenterer og begrunder de 
didaktiske beslutninger i den forestående undervisningssession. 
Redegør for sammenhænge der har med hensigt, indhold, metode 
og de studerendes forudsætninger at gøre. 
 
Valg og præcisering af specifikt observationsfokus – på den 

observeredes initiativ. 
Fælles overvejelser over, hvordan og hvor det specifikke fokus kan 
komme til syne.  
 
Aftale om tid, sted, video eller håndholdte noter 

Observationen:  
Der observeres ydmygt, nysgerrigt, modtagende - ikke vurderende. 
Der observeres og noteres i hovedsagen deskriptivt – ikke 
fortolkende. 
Værten har ikke gjort noget anderledes ift. al anden undervisning. 
 

Observationen: 
Der filmes – eller observeres ydmygt, nysgerrigt, modtagende - ikke 
vurderende. 
Der observeres og noteres i hovedsagen deskriptivt – ikke 
fortolkende. 

 

Efterbehandling d. 20. september: 
Reflekterende samtale, hvor gæsten giver konkrete eksempler på 

lærerige observationer under besøget. 
Samtale om hvordan inspirationen kan omsættes i gæstens egen 
praksis. 

Efterbehandling d. 20. september: 
Videoanalyse: Struktureret samtale – reflekterende team. 

 
Håndholdte noter: Struktureret samtale – reflekterende team. 
 

Ny runde aftales… Ny runde aftales… 



Hvad ved vi fra forskningen? 
Kilde: (Damlund 2018, s18) Undervisning på 
professionsuddannelser) 

 

De studerende har brug for: 

 Faglige udfordringer 

 Aktiv læring 

 Studerende-underviser-kontakt 

 Berigende og meningsfulde læringsoplevelser 

 Understøttende læringsmiljø 

 Praksisintegreret læringsmiljø 

 Oplevelse af tilhørsforhold- både faglige og socialt 
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Drøft med sidemanden 

 Drøft: 

 Hvilke elementer, af det I har hørt, ser I som relevante i 

forhold til i samarbejde med kollegaer at udvikle 

undervisning på jeres uddannelsessteder? 
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