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Et par grunde: 

• 1. digitale generation er i dag omkring 19 år, og de er opvokset med 
det audiovisuelle medie og i begrænset omfang det tekstuelle 

• De foretrækker at den kognitive læring foregår via video/TV 

• De oplever levende billeder mere virkelighedsnære end tekster 

• En video ”leverer” billeddannelsen hos modtageren, hvilket er 
afgørende for forståelsen (ex når det er et fagligt emne, der skal 
læres) 

 
 
 

OBS: 

• En uheldigt opbygget video kan skabe overload i modtagerens hoved 
”Kognitiv overload” 

Hvorfor video i undervisningen? 
 

Mercantube - en videolæringskanal 

http://mercantube.dk/player.php?fid=758


mercantube.dk – Mercantecs videokanal 
- kanalen for elevvideoer, lærervideoer, pædagogiske videoer, erfaringsvideoer …. 

Mercantube - en videolæringskanal 

Upload af video 

Se video 

Player 

Automatisk QR-kode til video 

Kode til indlejring af 
video på andre sider 

Link til video 

Intern/ekstern visning 

Også som App 
til iPhone 



mercantube.dk – Mercantecs videokanal 

Mercantube - en videolæringskanal 

Mercantube bliver bl.a. anvendt til: 
• Elevproduktioner 
• Lærerproduktioner 
• Skoleproduktioner (i udviklingsafdelingen hjælper vi 

underviserne med produktion af videoer) 
• Vidensdeling om IT i undervisningen 
• Optagelser fra events 



Mercantube - en videolæringskanal 

mercantube.dk – Mercantecs videokanal 
- online stream og optagelse 



Hvordan tænker vi 
video i undervisningen? 



Video i undervisningen 
- 3 tilgange til video 

 

 

Underviseren 
udarbejder en video 
som læringselement 

 

Eleven udarbejder en 
video som erstatning 

for/supplement til 
skriftlig dokumentation 

 

Eleverne arbejder med 
video i 

læringsprocessen 
 

VIDEO 

Mercantube - en videolæringskanal 



Video i undervisningen 
- de to ydre punkter i produktionen 

Typer: 

 Barfodsoptagelse fra en undervisningssituation 

• Ved ”barfodsmetoden” anvendes der ikke tid på forberedelse.  
Det kan eks. være en optagelse af en undervisningssituation. 

• Optagelsen kan efterfølgende klippes til, så der vises et eller flere 
korte klip. 

 

 Gennemarbejdede og planlagte videoklip 

• Her foretages der en grundig planlægning inden man går i gang 
med optagelserne. 

• Planlægningen anvendes både under optagelserne og under 
redigering. 
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klip1.wmv
http://www.mercantube.dk/player.php?fid=121
Auditivt-digital.wmv


Eksempler på 
anvendelsen af 
mercantube.dk 



 Optagelser fra undervisningen 

 Ex hvor underviseren viser betjeningen af en maskine 
for elever i en klasse 

 Introduktion til en maskine/udstyr/software 

 Ex Betjening af plasmaskæreren og QR-koder 

 Ex Bogføre løn i Axapta (skærmoptagelse) 

 Ex Inventor 3D CAD software (skærmoptagelse) 

 Introduktion til en arbejdsproces 

• Ex Betjening af 2-søjlet autolift (videooptagelse) 

• Ex Blanding af 11-trins gråskalaen (videooptagelse + 
illustrationer) 

 Projektoplæg 

 Forklaring af teori ( fx læreren ved tavlen) 

 Ex fra undervisning i elektronik og Flipped Classroom 

 Optagelser af eleverne (evaluering/selvevaluering) 

 

 

 

 

Underviseren 
udarbejder en video 
som læringselement 

 

Eksempler på video i undervisningen  

Mercantube - en videolæringskanal 

http://mercantube.dk/player.php?fid=244
http://mercantube.dk/player.php?fid=244
http://mercantube.dk/player.php?fid=244
http://mercantube.dk/player.php?fid=402
http://mercantube.dk/player.php?fid=402
http://mercantube.dk/player.php?fid=402
http://mercantube.dk/player.php?fid=402
http://mercantube.dk/player.php?fid=402
http://www.mercantube.dk/player.php?fid=618
http://www.mercantube.dk/player.php?fid=618
http://www.mercantube.dk/player.php?fid=618


 Dokumentation af eksperimenter/forsøg 

 Ex broprojekt fra HTX 

 Dokumentere en arbejdsproces 

 Ex hvor en elev fremstiller en ret 

 Forklare arbejdsprocesser 

 Fremvisning og vurdering af et produkt 

 

 

 

Eleven udarbejder en 
video som erstatning 

for/supplement til 
skriftlig dokumentation 

 

Eksempler på video i undervisningen  
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 Formidling af et projekts resultater 

 Fremvisning af produkt 

 Reklamemateriale 

 Reportage 

 Debat 

  Ex Paneldebat - elever fra HTX 

 Interview  

 Ex fra Uddannelsesforum 2011 

 

 

 

 

 

Eleverne arbejder med 
video i 

læringsprocessen 
 

Eksempler på video i undervisningen 
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http://mercantube.dk/player.php?fid=289
http://mercantube.dk/player.php?fid=289
http://mercantube.dk/player.php?fid=289
http://mercantube.dk/player.php?fid=289
http://www.mercantube.dk/player.php?fid=195


Kommentarer og input 

Mercantube - en videolæringskanal 



www.itmedier.dk 

Også som App 
til iPhone 

Site hvor undervisere kan finde inspiration og hjælp til at anvende IT i undervisningen. 
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http://www.itmedier.dk/

