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Pilotprojektet er gennemført med midler fra fakultetet, Klinisk Institut og e-

læringspuljen.  

Optagelser er lavet til: IOB, Klinisk Institut, IMM – biomedicinsk laboratorium, 

Optagelser er foretaget af Center for Kunst og Videnskab.  
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Inden optagelserne –  

overvej følgende 

 
Indhold og faglig helhed  

Kompetencemål og egnet filmtype 

Læringsstien beskrives i studieguiden  

Tilknyttede aktiverende faciliteter 
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”Jeg synes, at det er et helt fantastiske 

tiltag, at der er mulighed for at se 

podcasts inden undervisningen. 

Specielt i forbindelse med 

færdighedstræning er det super 

velegnet. Her er det også et fantastisk 

hjælpemiddel til både eksamen, og når 

man skal i klinik, hvor det er en god 

måde at få genopfriske procedure. I 

mine øjne er det dog vigtigt, at der 

stadig er mulighed for at stille 

spørgsmål til en underviser, hvorfor 

det er vigtigt, at det ikke afløser 

undervisningen fuldstændigt, men 

bliver brugt som et supplement 

hertil.” (stud på basal ultralyd) 



Læringsobjekter  

  Et læringsobjekt relaterer sig til et lærings- eller kompetencemål og 

berører et afgrænset område af stoffet.  

 

Læringsstien  

 Beskrives i studieguiden 
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”Jeg synes at de podcasts der er blevet lavet til Modul K6, er en 

fantastisk form at udvide den traditionelle undervisning på. 

Indlæringen øges i forhold til en normal forelæsning, da man kan 

stoppe videoen og få gentaget visse sekvenser, som man havde 

svært ved at forstå. Jeg håber at flere kurser kommer til at 

benytte sig af denne undervisningsform, da det både er sjovt og 

meget lærerigt!”” 



Studierelaterede kommentarer 

fritekstspørgsmål K6 
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studierelatererede kommentarer     neutr pos neg 

kan pauses og spoles tilbage når man skal skrive og læse  7 

fint som intro til nyt emne 5 

rep inden eksamen 4 

dejligt med asynkron formidling. Kan gentages og ses når man vil 4   

godt til forberedelse 3   

rep efter timerne  3   

bedre læring når man supplerer med video 3   

relevant for foreslæsninger og eksamen 3   

hjælper til overblik 3   

rep i forb m klinik 3   

godt supplement til forelæsnignerne 2   

vil være fint for at skabe sammenhæng senre i fagets forløb 1   



Studerende vil typisk vende tilbage til læringsobjekter, som de 

allerede har passeret.  

 VLE (Virtuel Learning Environment) inddrager interaktive 

læringsobjekter. I studerendes læreprocesser 

 PLE, Personal Learning Environment.  

 Vær konkret og entydig i videoen. Den skal kunne ”leve sit 

eget liv” og stå inde for sin egen sandhedsværdi.  
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”Det hjælper helt fantastisk meget 

på min indlæring og det gør 

erhvervelsen af viden meget mere 

spændende, når der anvendes flere 

medier end bare bøger” K6 studerende 



Workflow 

 Aftal optagelser og omfang med institut- /studieleder 

 Skriv bestillingsseddel og send den  

 Produktionsmøde med producer 

 Optagelse 

 Klipning 

 Gennemsyn 

 Publicering og indarbejdelse i læringssti 

 Anvendelse i undervisningen 

 BEDST  AT  OPTAGE  SEMESTERET  FØR  DET  SKAL 

ANVENDES 
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 Udfyld og indsend bestillingsseddel (inkl. drejebog) 

 

 Drejebogen 

 Emne og indhold 

 Beskrivelse af scenen 

 Aktører 

 Kontaktoplysninger 

 Ønsker om optagedato 

Drejebogen downloades her 
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http://e-teach-sund.sdu.dk/index.php?page=bestilling-mv
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forelæsning 

intro 

til 

afdling færdigheder laboratorier niveau 

antal svar 

gennemført 

(nogen svar) 

Biomekanik 

KB5     x   kandidat  4 (4) 

K6 Ernæring 

og 

metabolisme x       kandidat 50 (9) 

ultralyd 

basiskursus (x)   x   kandidat 48 (4) 

dyrelab aug 

2012     x x ph d 12 (4) 

            114 (21) 
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Videoprojekt 2012 
Udvalgte resultater fra undersøgelse blandt studerende, der har set podcasts optaget på SUND i 2012. 

 

Exponering og antal besvarelser 

 



Studerendes svar på hvad de ser 

podcasts på 
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I phone

android skærn

under 3"

android skærn

over 3"

i pod

i pad

android tablet

pc transportabel

MAC

transportabel

pc stationær

MAC stationær

biomekanik håndgreb

K6 forelæsninger

UL klinisk undersøgelse

dyr laboratorieteknikker



Studerendes svar på hvad de bruger 

podcasts til 

 De bruger den planlagte undervisningssti 

Men også: 

 Repetition (både færdighedsvideos og forelæsningsvideos) 

 Eksamensrepetition (især forelæsningsvideos) 

 Forberedelse til øvelser (færdighedsvideos)  

 Forberedelse til forelæsninger (forelæsningsvideos) 

 Studiemateriale ved gruppearbejder (færdigheder) 
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angivelser af %-"ja" svar -- svarmuligheder var ja eller nej 
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e-test på blackboard

essayopgaver

færdighedsøvelser

før  øvelser

efter øvelser

suppl til litt studierforb gruppearb

forb forelæsning

forb hold uv.

eksamens forb

repetition

biomekanik håndgreb

K6 forelæsninger

UL klinisk undersøgelse

dyr laboratorieteknikker



Studerendes svar på hvor de befinder 

sig, når de ser podcasts 
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udregnet score: % af besvarelserne ganget med faktorerne "ja altid" =multiplikationsfaktor 4, "som regel" 

=multiplikationsfaktor 3, "af og til" =2, "sjældent" = multiplikationsfaktor 1, "aldrig" = multiplikationsfaktor 0 

forelæsning

i gruppearbejde

med noter og

bøger

transportmiddel

 i kantine / cafe

sofa derhjemme

biomekanik håndgreb

K6 forelæsninger

UL klinisk undersøgelse

dyr laboratorieteknikker



Studerendes kvalitetsvurderinger 

fritekstspørgsmål K6 

kvalitet           neutr pos neg 

super godt meget godt, fornemt 12   

gerne flere, også om færdigheder 8   

pensumdækkende 6   

dansk  3   

inspirerede 2   

ikke så gode 1 

der var en der ikke kunne åbnes 2 

mere fokus på slides i stedet for underviser 2 

bedst når de komer via you tube 2 

anbefaler overskuelighed of ryddelighed i podcasts 1 

forskelle på kvaliteten af podcasts 4   

ikke erstatte face to face 2   
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Studerendes selvvurdering af hvor meget det at se de 

præsenterede videos påvirker deres performance  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
udregnet score: % af besvarelserne ganget med faktorerne "meget" =multiplikationsfaktor 3, "en del" =multiplikationsfaktor 2, "lidt" 

=1, "slet ikke" = multiplikationsfaktor 0.  

Yderste streg er når alle studerende svarer at ”meget” (300 points) centrum er når alle studerende svarer ”slet ikke” (0 points) 
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praktiske øvelser

manuelle

færdigheder

dybdeforståelse

overblik

eksamen

klinikophold

biomekanik håndgreb

K6 forelæsninger

UL klinisk undersøgelse

dyr laboratorieteknikker



Antal gennemsyn, gennemsnit 

  KL. BIOMEK UL K6 DYR 

SNIT 2,7 1,7 2,5 1,4 
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    Antal gennemsyn 
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Tilladelser 

Alle aktører får filmene til gennemsyn og 

giver tilsagn om, at de må anvendes til 

undervisningsformål på SDU. 
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Rettigheder og tilgængelighed 

 SDU ejer de podcasts, du får lavet. Det betragtes som 

universitets undervisningsmaterialer. 

 De vil blive behæftet med Creative Commons og såfremt 

andre vil anvende dine film, skal de henvende sig til dig først. 

 De publiceres i et beskyttet miljø på en SDU streaming server 

og du skjal give ”read-permissions” til studerende på udvalgte 

kurser og uddannelser samt til relevante kolleger, som du selv 

fastlægger. (I pilotprojektet ligger de dog i en ikke søgbar form 

på You Tube, da serveren ført lige er på vej op.) 

 Linket gøres tilgængelige på e-learn for relevante studerende 
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Kontakt for mere information 

 Cita Nørgård 

 E-læringskonsulent, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 

 Tlf 2498 4072 

 Mail cnorgaard@health.sdu.dk 
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