
  
 
                 

  

1 
 

Delprojekt i Den Digitale Skole 

Læringsvideoer og audiovisuel elevdokumentation. 

Reflektions- og erfaringsopsamling fra forløbene 

Mål for projektet 

1. at udvikle, afprøve og eksperimentere med læringsvideoer, som understøtter elevernes forskellige 

læringsstile og læringsforudsætninger 

2. at øge læringen og motivationen hos den enkelte elev, hvilket giver eleverne en differentieret og 

fleksibel adgang til læring 

3. at eleverne kan anvende læringsvideoerne i egen læringsproces og i forhold til konkrete 

læringsbehov, og at der er fokus på læringen hos eleven frem for den lærerformidlede undervisning 

4. anvendelse af QR-koder ved maskinerne og derved frigøre undervisningen fra det fysiske ”PC-

lokale” 

5. at give underviseren mere tid til den elevgruppe, der har specielle behov 

6. at transformere dele af dokumentationen til ikke-skriftlige produkter 

7. at eksperimentere med forskellige audiovisuelle værktøjer  

Reflektions- og erfaringsopsamling 

Læringsvideoer 

Som beskrevet i dokumentet Læringsvideoer i undervisningen (dokumentet ligger på 

https://eskolermidt.wikispaces.com/-+L%C3%A6ringsvideoer+og+audiovisuel+elevdokumentation), er et af 

det store potentialer ved videoer i den faglige undervisning, at video, gennem lyd og billede, meget præcist 

kan synliggøre det, som eleven skal lære og forstå. Desuden kan en video levere de ’virkelige’ billeder til 

elevens billeddannelsesproces, og dermed de kognitive billeder, der lagres sammen med det, der læres. 

Desuden kan videoer med speak kan desuden hjælpe de elever, der har svært ved at læse eller som ikke er 

læsevante. 

Anvendelsen af video som læringsmedie giver også god mening set i forhold til skolens elevgruppe, der i 

stor grad opvokset med det audiovisuelle medie som læringskanal, både gennem TV og internettjenester 

som fx Youtube. Deres læringsstil, er derfor rettet mod det audiovisuelle område. Samtidig opfatter de, at 

levende billeder er mere virkelighedsnære end tekstuelle materialer. 

 

Med dette som udgangspunkt, er der i løbet af projektet udviklet forskellige former for læringsvideoer, som 

fx: 

1. Videoer, der præsenterer hvordan en maskine eller et system betjenes (fx betjening af plasmaskærer) 

Betjening af plasmaskærer 

Betjening af 2-søjlet autolift 

Bremserullefeltet 

Fasti kantpresser 

Asymmetrisk håndpladevalse 

Pladevalse 

http://www.mercantube.dk/player.php?fid=352
http://www.mercantube.dk/player.php?fid=618
http://www.mercantube.dk/player.php?fid=764
http://www.mercantube.dk/index.php
http://mercantube.dk/player.php?fid=1274
http://mercantube.dk/player.php?fid=1275
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2. Videoer, der viser hvordan konkret arbejdsopgaver udføres 

Tapetsering med grundpapir 

Blanding af 11-trins gråskalaen  

Inspirationsvideo: Refleksion over læringsvideo 

3. Videoer, der præsenterer hvordan en applikation/program anvendes 

Kom igang med E-conomic 

Oprette en bruger 

Udskrifter i E-conomic 

Bogføring - første opgave i E-conomic 

Tilslutte lagermodulet 

Oprette varer 

Oprette leverandør (kreditor) 

Oprette kunde (debitor) 

Faktura til kunde (debitor) 

Faktura fra vareleverandør (kreditor) 

Kreditnota fra en vareleverandør (kreditor) 

Kreditnota til kunde (debitor) 

Betaling fra kunde (debitor) 

Betaling til vareleverandør (kreditor) 

Faktura anden leverandør 

Bogføring - første opgave i E-conomic 

Bogføring af løn 

Inspirationsvideo: Læringsvideoer-Erhvervsøkonomi C 

4. Videoer, der giver indlæring i tekniske komponenter og funktioner 

Hvordan fungerer ABS systemet? 

Hvordan måles der på en induktiv-føler 

Hvordan måles der på en HALL-føler? 

Sådan fungerer en firetakts benzinmotor 

Hvad er et differentiale? 

 

Alle udviklede videoer er uploaded til skolens videoplatform www.mecantube.dk, hvorfra eleverne kan 

afspille dem direkte. Det er dog ikke den primære måde at eleverne skal tilgå videoerne. Der er i stedet via 

QR-koder på udstyr, maskiner og plancher i lokalet, via indlejringer i læringsforløb på skolens læringsplat-

form, eller via en fælles touchskærm i praksisrummet. 

 

I forløbet har der været fokus på at fremstille læringsvideoer, der kan give eleverne et optimalt læringsud-

bytte. I den forbindelse har der også været fokus på, hvordan uheldigt fremstillede videoer kan give 

anledning kognitiv belastning af hjernen, med fare for manglende indlæring fra en video. 

 

Erfaringerne fra de gennemførte forløb viser, at der gennem anvendelse af læringsvideoer frem for lærer-

formidling er muligt at få eleverne til at arbejde mere selvstændigt med deres læring, og at læringsvideo-

erne fungerer så godt, at de ikke har behov for så meget hjælp fra underviseren. Det givet samtidigt mere 

ro i undervisningslokalet, idet behovet for at kontakte underviseren bliver reduceret. Når behovet opstår 

http://www.mercantube.dk/player.php?fid=766
http://videotube.mercantec.dk/player.php?fid=631%20
http://www.mercantube.dk/player.php?fid=662
http://mercantube.dk/player.php?fid=1120
http://mercantube.dk/player.php?fid=1116
http://mercantube.dk/player.php?fid=1118
http://mercantube.dk/player.php?fid=1117
http://mercantube.dk/player.php?fid=1093
http://mercantube.dk/player.php?fid=1086
http://mercantube.dk/player.php?fid=1080
http://mercantube.dk/player.php?fid=1078
http://mercantube.dk/player.php?fid=1081
http://mercantube.dk/player.php?fid=1085
http://mercantube.dk/player.php?fid=1091
http://mercantube.dk/player.php?fid=1084
http://mercantube.dk/player.php?fid=1083
http://mercantube.dk/player.php?fid=1090
http://mercantube.dk/player.php?fid=1088
http://mercantube.dk/player.php?fid=1117
http://mercantube.dk/player.php?fid=1089
http://mercantube.dk/player.php?fid=1128
http://mercantube.dk/player.php?fid=1389
http://mercantube.dk/player.php?fid=1328
http://mercantube.dk/player.php?fid=1339
http://mercantube.dk/player.php?fid=1334
http://mercantube.dk/player.php?fid=1386
http://www.mecantube.dk/
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hos elev, er der begrænset ventetid på hjælp, en ventetid der ofte givet har givet anledning til at de 

begynder at snakke. 

Erfaringerne viser også, at læringsvideoerne får eleverne til at arbejde i individuelle tempi ud fra egne 

læringsforudsætninger og behov. Eleverne kan godt kan lide at arbejde på denne måde frem for at det er 

underviseren, der gennemgår det fra tavlen. 

 

I projektperioden har der også været fokus på at få flere undervisere til at selv at fremstille læringsvideoer. 

Undervejs har der bl.a. været afholdt workshops for underviserne, med det mål, at forbedre deres kompe-

tencer på området. 

Målet for projektperioden var at øge procentandelen af undervisere der på skoleplan selv fremstiller 

læringsvideoer fra 12% (måling i 2012) til 30%. En måling i 2015 viser dog, at procentandelen kun var øget 

til 23%. 

Audiovisuel elevdokumentation 

Når en elev skal dokumentere sin arbejde, foregår dette ofte gennem udarbejdelse af en skriftlig rapport 

eller andet skriftligt materiale. Denne dokumentationsform giver dog begrænsninger for en gruppe af 

eleverne. 

Derfor giver det god mening, at bringe de audiovisuelle mulighede i spil, så eleven i stedet for eller som 

supplement til den skriftelige dokumentation, udarbejder lyd- eller videobaserede dokumentationer. 

I de skoleforløb, der har været gennemført i forbindelse med projektet, har der har været forskellige 

audiovisuelle dokumentationsmuligheder i spil, som fx: 

1. Programmet Photo Story, hvor eleverne har taget billeder fra processen med at fremstillingen en ret. 

Efterfølgende har de anvendt Photo Story til at fremstille en video ud fra billederne samt en indlagt 

speak. 

Fillipinske kylling 

Erfaringer: 

Eleverne synes, det er nemt og sjovt at arbejde med det, fordi man fjerner skriftligheden. Det er også 

motiverende for dem at skulle arbejde med billederne. Samtidig oplever underviseren at de bedre kan 

huske det, de har lært. Eleverne tænker en del over, hvordan billederne bliver taget, og gør sig måske 

derfor mere umage med tilberedningen/visningen af maden. Det kan gøre, at de tænker mere over 

processen, eks. hvordan skærer jeg denne fisk. 

2. Programmet Photo Story, hvor HTX-eleverne udarbejder dokumentation til deres SO-projekt. 

Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 

3. Animationsprogrammet GoAnimate, hvor eleverne på grundforløbet ”Mad til mennesker” skullet 

opfinde nye retter under begrebet Finger Food. Her har eleverne arbejdet med animation til at 

dokumenter forløbet og til at udarbejde en reklamefilm om deres individuelle produkter. 

GoAnimate er et enkelt online værktøj hvormed der kan fremstilles animationsvideoer med speak, hvor 

eleverne kan vælge mellem selv at speake eller at anvende text-to-speak faciliteten i GoAnimate. 

Jæger efter finger food! 

Sima mad 

Cafe fingerfood 

Pizzaballs 

Suppe bolle 

Inspirationsvideo: Audiovisuel elevdokumentation 

Erfaringer: 

http://www.mercantube.dk/player.php?fid=288
http://www.mercantube.dk/player.php?fid=757
http://www.mercantube.dk/player.php?fid=756
http://www.mercantube.dk/player.php?fid=755
http://videotube.mercantec.dk/player.php?fid=1212
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Eleverne har taget det godt til sig og det er meget håndgribeligt for dem. De kan se en umiddelbar 

succes med det de laver og samtidig med synes de det er sjovt. Alle elever oplever at de har kunne 

deltage, da GoAnimate er nemt at anvende samtidig med at de har kunnet fremstille et spændende 

produkt. Til forskel for at blive filmet, har de kunne gemme sig bag ved animationsfigurerne, 

hvorigennem de endda har kunne vise deres følelser. 

4. Radio- og podcastproduktion, som erstatning for skriftlig dokumentation. 

Live radio - hg1 - 05-12-2014 

Inspirationsvideo: Radio Mercantec - grundfagsprojekt på hg1 

 

Erfaringerne fra de gennemførte forløb viser, at anvendelsen af audiovisuelle dokumentationsformer er 

motiverende for hele elevgruppe, også de skrivesvage elever. Som forventet har den audiovisuelle 

mulighed givet de skrivesvage elever en mulighed for at anvende en dokumentationsform, hvor de ikke 

bliver begrænset, og derfor bedre kan præsentere deres faglige færdigheder. 

 

Som beskrevet, har vi afprøvet forskellige audiovisuelle muligheder. Vi kan dog ikke udpege den ene frem 

for den anden, da det vil afhænge af undervisningssituationen og fagområdet. PhotoStory er et fantastisk 

og enkelt værktøj, men desværre har producenter Microsoft valgt ikke at opdatere det, så brugerfladen er 

lidt ’gammeldags’. 

 

Målet for projektperioden var at øge procentandelen af undervisere, der på skoleplan tilrettelægger og 

gennemfører undervisning, hvor eleverne dokumenterer gennem audiovisuelle medier fra 15% (måling i 

2012) til 35%. En måling i 2015 viser dog, at procentandelen kun var øget til 19%. 

 

http://mercantube.dk/player.php?fid=1131
http://mercantube.dk/player.php?fid=1129

