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Resume af rapporten 

I dette udviklingsprojekt har vi arbejdet med udvikling og anvendelse af screencasting i 

læreruddannelsen og i folkeskolen. Dette er dels sket gennem vores egen undervisning på 

læreruddannelsen samt gennem et samarbejde med frivillige lærerstuderende, der selvstændigt 

har arbejdet med udvikling og anvendelse af screencasting i forbindelse med deres praktikperioder 

i folkeskolen. I projektet defineres en screencast som ”en digital skærmoptagelse på en computer 

eller et lignende medie, eksempelvis en tablet”. Det betyder i praksis at man laver en digital 

optagelse af indholdet på en computerskærm. I screencasten kan eksempelvis inddrages videofiler 

fra YouTube, egenproducerede videooptagelser, lydfiler, musens bevægelse på skærmen, dit eget 

ansigt gennem dit webcam, tekst, figurer og meget andet. Der produceres således en 

selvkomponeret optagelse af alt det der er sket på din computerskærm mens du har arbejdet. 

Optagelsen kan efterfølgende eksempelvis sendes til andre over intra- eller internet, inddrages i 

undervisning mv. I korte træk er formålet med dette udviklingsprojekt at bidrage til udviklingen af 

undervisningsformer på læreruddannelsen og i folkeskolen, at styrke de studerendes IT-

kompetencer, samt at bidrage til at udvikle gode læringssituationer. 

De videnskabsteoretiske paradigmer omkring udviklingsprojektet er, henholdsvis fænomenologien 

og socialkonstruktionismen. Tilgange som er rammesættende for dette projekts valg af 

undersøgelsesmetode og analysearbejde i forhold til de producerede data. Vi har valgt at inddrage  

kvalitative interview som forskningmetode samt et kvalitativt spørgeskema, hvor der for begge 

metoders vedkommende særligt er blevet fokuseret på de studerendes oplevelser af og 

refleksioner over det at have arbejdet med screencasting. Resultater fra interview og spørgeskema 

inddrages i vores enkelt-case analyser samt tværgående analyser af vores empiri.  

I vores enkelt-case analyser er det ikke en genfortælling af interviewpersonernes viden, vi 

fremlægger. Det er en analyse af interviewpersonernes fortællinger, der i højest mulig grad er 

beskrevet med deres egne ord.  

Gennem vores tværgående analyse træder det frem at arbejdet med screencasting kan have en 

positiv betydning for studerendes og elevers læreprocesser og motivation, men også at der 

eksempelvis kan være logistiske udfordringer forbundet med at arbejde med screencasts i 

undervisningen. Vedrørende læreprocesser ser vi at blandt andet kravet om mundtlig 
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kommunikation i en screencast i kombination med andre modaliteter kan have en positiv 

betydning for de studerendes tilegnelse af den viden der skal kommunikeres. Vi mener, at det er 

sandsynligt, at netop kravet om at skulle formidle en viden på kort tid med forskellige modaliteter, 

fordrer at det bliver nødvendigt for de studerende at tilegne sig en dybdegående viden og blive 

præcise i deres anvendelse af teorier og begreber. Dette synspunkt understøttes af forskellige 

udsagn fra studerende, eksempelvis Mathilde, der udtaler:  

”Jeg tænker bare at generelt kunne mange afleveringer i matematik jo afleveres som SC på 

læreruddannelsen... en ting er jo at skrive det ned, en anden er at forklare det mundtligt” 

I et læringsteoretisk perspektiv, så ser vi at produktionen af screencasts kan øge muligheden for at 

skabe koblinger mellem erfaringsbaseret viden og teoretisk viden, også kaldet henholdsvis 

episodisk og semantisk viden. En forståelse der grundlæggende knytter sig til et 

socialkonstruktivistisk læringssyn, hvor studerende og elever i denne sammenhæng gennem 

arbejdet med et fælles produkt udnytter hinanden til at tilegne sig og udvikle ny viden og nye 

færdigheder. Denne proces kan måske også med fordel ses i lyset af Kolbs læringscyklus (Kolb, 

1984), hvor den lærende først skal gøre sig konkrete erfaringer der efterfølgende kan føre til 

refleksioner, begrebsdannelse og sidenhen nye eksperimenter. Grundlæggende er det dog vigtigt 

at fokusere på, at der ifølge Dam et al. (2010, p.5) ikke er noget klart svar på om webtutorials (på 

mange måder det samme som screencasts) er mere effektive end traditionel undervisning, men 

også at:  

”…der er dog masser af evidens for, at de to typer tiltag sammen giver øget og bedre læring” 
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Introduktion til projektet 

En screencast er kort fortalt en digital skærmoptagelse på en PC eller et andet medie, eksempelvis 

en tablet. Helt konkret er en screencast således en optagelse af eksempelvis den lyd, video, tekst 

og grafik der arbejdes med på en given PC eller tablet, således at det bearbejdede kan gemmes 

som en fil og sendes til andre eller uploades til internettet. Et konkret eksempel på hvad en 

screencast er samt hvordan den kan udarbejdes ses her: klik her 

Vi definerer i denne rapport en screencast som ”en digital skærmoptagelse på en computer eller et 

lignende medie, eksempelvis en tablet”. En mere detaljeret skriftlig beskrivelse af hvad en 

screencast er samt hvad man bør være opmærksom på i udarbejdelsen kan desuden læses i en 

artikel der går forud for denne rapport, som kan findes i fagbladet focus-idræt, www.focus –

idraet.dk. Det er meget let at danne sig de første erfaringer med screencasting (SC), da der både 

findes megen gratis software på internettet, samt en større mængde videoer på ”Youtube”, der 

forklarer, hvordan du kommer i gang med at lave dine egne screencasts. Eksempler på udmærket 

software til dette er ´Camtasia studio´ (både en gratis del og en betalingsdel) og/eller ´Screencast-

O-Matic´ (både en gratis og betalingsdel). Når du er færdig med din optagelse, har du således en fil 

der kan lagres, sendes til andre eller uploades til intranet/internet på diverse platforme, og 

dermed potentielt også anvendes med et læringssigte på læreruddannelsen og/eller i folkeskolen. 

Vi har udarbejdet et helt konkret digitalt eksempel på hvad en screencast er. Se følgende: link til 

en screencast. 

Det overordnede formål for hele dette udviklingsprojekt omkring udvikling og anvendelse af 

screencasting er følgende: 

• At bidrage til udviklingen af undervisningsformer på læreruddannelsen i fagene idræt, 

matematik og dansk. 

• At styrke de studerendes IKT-kompetencer gennem et fokuseret arbejde med at udvikle og 

anvende screencasts i de ovenstående udvalgte linjefag og tilknyttede praktikperioder. 

• At undersøge hvordan screencasts før, under og efter undervisningen kan bidrage til at skabe 

gode læringssituationer i folkeskolen. 

• På længere sigt at bidrage til etablering af en eller flere digitale platforme, hvor screencasts 

kan udvikles og lagres på tværs af fag og uddannelsesinstitutioner.  
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• At undersøge hvorledes lærerstuderende oplever det at anvende screencasting som 

læremiddel i relation til læreruddannelsen 

Projektet er muliggjort gennem en tildeling af 100 arbejdstimer til hver af projektets to 

tovholdere, henholdsvis Lars Hansen (Zahle) og Thomas Seiger Behrens (Blaagaard/KDAS). 

Arbejdstimerne er tildelt på baggrund af en projektansøgning til ledelsen for læreruddannelserne 

Zahle og Blaagaard/KDAS ved professionshøjskolen UCC. 

Vores motivation for at arbejde med projektet udspringer dels af en personlig interesse for at 

undersøge hvordan IKT kan bidrage til gode læreprocesser, og herunder helt konkret hvordan 

anvendelsen af screencasts i undervisningen kan bidrage til øget og bedre læring (Dam et al. 

2010). Dette arbejde er ikke alene vigtigt på grundlag af de potentialer der sandsynligvis eksisterer 

ved anvendelsen af screencasts i undervisningen. Det er også vigtigt på baggrund af at deri dag 

findes mange forskellige slags screencasts på internettet i dag, genereret af private mennesker, 

organisationer, firmaer og mange andre aktører, som både elever, studerende, lærere og andre 

kan benytte sig af med sigte på læring. Udfordringen for lærere og andre professionelle 

undervisere er imidlertid at dette materiale på internnettet ikke har et formelt didaktisk sigte med 

fokus på en specifik målgruppe, samt at materialet også ofte er på engelsk. Som professionel lærer 

og/eller underviser bliver det derfor centralt at kunne tage stilling til kvaliteten af eksisterende 

materiale samt at kunne udvikle og arbejde med eget materiale, hvor det didaktiske sigte er 

bevidst og kvalificeret på baggrund af den enkelte læres kompetencer. Vi vil løbende i denne 

rapport beskrive hvordan dette arbejde både kan finde sted gennem et arbejde med screencast 

som læremiddel, produkt og evalueringsredskab, med særligt fokus på fagene idræt, dansk og 

matematik. 

Videnskabsteoretisk ramme for projektet 

Der findes ikke én rigtig måde at arbejde med og præsentere kvalitativt videnskabsteoretisk 

funderet forskning og udviklingsarbejde på. De videnskabsteoretiske paradigmer, henholdsvis 

fænomenologien og socialkonstruktionismen, er tilgange som er rammesættende for dette 

projekts valg af undersøgelsesmetode og analysearbejde. Særligt i forhold til præsentationen af 
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vores analyser, er der valgt en narrativ1 og fænomenologisk tilgang, for tre udvalgte 

interviewpersoners fortællinger, som fremstår som 1. persons fortællinger. Fortællingerne giver 

læseren indsigt i de interviewede studerendes oplevelser, tanker og følelser i relation til arbejdet 

med screencasting på læreruddannelsen og i skolen. I dette afsnit præsenteres først 

fænomenologi og socialkonstruktionisme, og deres overordnede teoretiske indvirkning for dette 

projekt.  

  

Fænomenologi og socialkonstruktionisme  

– individets holdninger og tanker som socialt konstrukt 

Fænomenologi stammer fra det græske ord ´Phainomenon´ (det som viser sig) og logos (lære). 

Med andre ord læren om fænomener – det givne. Anvendt i forskningsøjemed bliver 

fænomenologien interessant, da det handler om studiet af individers erfaringer og dermed 

oplevelsesbaseret viden, hvor målet for forskeren er at opnå forståelse for og viden om 

menneskers livsverden2 (Rasmussen, 1996). Det bliver således ikke interessant at forklare 

objekters beskaffenhed i form af vægt, farve, kemisk sammensætning mv. Derimod er det deres 

fremtræden i verden, der er interessant. Fænomenologien gør os også bevidste om den form for 

intentionalitet3, der er på spil, for at genstanden kan fremtræde, som den gør (ibid.). Dermed 

inddrager vi også subjektet, der anskuer. Det vil med andre ord sige, at hvis vi ønsker at forstå, 

hvordan fysiske genstande, matematiske formler, screencasting osv. fremtræder som det, det er, 

og med den mening de har, må vi nødvendigvis inddrage det subjekt, det fremtræder for. Sproget 

bliver således en meget central kilde til viden, hvilket også fremgår i det følgende, hvor det 

fremkommer, at social interaktion og sprog også er af stor betydning for socialkonstruktionismen. 

 

                                                      
1 Begrebet narrativ rummer betegnelsen Narrare humanum est og oversættes med ”Det menneskelige ligger i at 
fortælle historier”. Begrebet narrativ forbindes ofte med australieren Michael White, som var aktiv skaber og 
formidler af narrativ terapi (Nielsen, Klinke, & Gregersen, 2010). Han er meget inspireret af Jerome Bruner der blandt 
andet er optaget hvordan individer fortæller om deres liv på deres individuelle måde (Bruner, 1990) 
2 Livsverdenen er den verden, vi i dagligdagen tager for givet, det er den førvidenskabelige erfaringsverden, som vi er 
fortrolige med, og som vi ikke sætter spørgsmålstegn ved (Zahavi, 2007) 
3 For Husserl, fænomenologiens grundlægger, er intentionalitet det grundlæggende og væsentligste begreb i 
fænomenologien. For Husserl drejer intentionalitet sig om, at når vi er bevidste, så er vi altid bevidste om noget. Der 
er altid et objekt med i ”handlingen”, og det er da også dette ”mellemliggende”, som fænomenologiske psykologer 
ønsker at undersøge (Zahavi, 2007) 
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Socialkonstruktionismen tager afsæt i den symbolske interaktionismes idé om, at vi mennesker 

konstruerer vor egen og hinandens identiteter gennem sociale, interaktive møder i hverdagen. 

Socialkonstruktionismen grundlæggende påstand er, at vores virkelighed er diskursivt konstrueret. 

Hermed menes, at vi altid er indlejret i diverse betydningsstrukturer (der ind i mellem også kaldes 

sprogspil og narrativer), der indrammer og guider vores forståelse af, hvordan verden hænger 

sammen og hvordan, vi bør opføre os i den (Gergen, 2010).  Socialkonstruktionismen lægger vægt 

på videnproduktion og identitetsskabelse. Der fokuseres således på interaktioner mellem 

mennesker og produktionen af viden, som en social praksis, hvilket bevirker, at sproget er mere 

end blot et udtryk. Sproget skaber verden, og brugen af det (sproget) kan derfor ses som en form 

for handling. Dette betyder, at måden vi tænker på, kategorierne og begreberne, der skaber 

mening for os, er givet ved det sprog, vi bruger. Sproget er i socialkonstruktionismen et 

nødvendigt vilkår før tanken, hvor den traditionelle psykologi er af modsatte mening, nemlig at 

tanken kommer før sproget (Burr, 1995). Socialkonstruktionismen afviser, at vores viden følger en 

direkte perception af virkeligheden. Vi konstruerer vores egne versioner af virkeligheden. Derfor 

bliver sandhedsbegrebet problematisk: ”Within social constructionism there can be no such thing 

as an objective fact”. (Burr, 1995, p. 5). Resultaterne af og konklusionerne i dette projekt er 

således ikke et forsøg at skitsere eller forklare endelige sandheder omkring anvendelse af 

screencasting, men at komme så tæt som muligt på de lærerstuderendes oplevelser af og 

erfaringer med anvendelse af screencasting på læreruddannelsen og i grundskolen.  

 

Det at denne kvalitative undersøgelse har teoretiske rødder i socialkonstruktionismen og 

fænomenologien, medfører at vi har en særlig grundlæggende antagelse om, at individet søger en 

forståelse af den verden hvori det lever og agerer. Dette via oplevelser og erfaringer som sker i 

interaktioner med andre individer, objekter og ting. Gennem disse oplevelser og erfaringer skaber 

individet sine subjektive holdninger og erfaringer (Creswell, 2007). Målet med valget af den 

metodiske tilgang i denne undersøgelse bliver således, at inddrage og dermed komme tæt på 

individernes fortællinger om deres holdninger og erfaringer med screencasting i en 

undervisningskontekst. Disse fortællinger eller narrativer bliver således genstand for analyse og 

fortolkning, hvorfor kvalitativ forskning også ofte bærer navnet ´fortolkende forskning´ (ibid.).  
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Empirisk metodedesign 

I det følgende præsenteres de anvendte forskningsmetoder som vi har anvendt som grundlag for 

udfærdigelsen af denne rapport samt en præsentation af den særlige måde hvorpå vi har valgt at 

præsentere dele af vores resultater. Hensigten er, at skabe transparens for læseren i forhold til 

både vores produktion, analyse og fortolkning af empirien. Dette vil muliggøre at sammenhængen 

imellem undersøgelsens anvendte metoder og datamateriale kan sammenstilles med de 

præsenterede resultater af læseren.  

Der findes ingen endegyldig analysemetode, der kan benyttes i alle undersøgelser – og dette 

gælder naturligvis også for denne undersøgelse baseret på narrative og fænomenologiske 

metoder. Metoderne har hver deres styrker og svagheder – og derfor er det forskerens opgave at 

vælge og udvikle den metode, der kan undersøge netop det, som der ønskes svar på (Dahlager & 

Fredslund, 2007). Vi har været inspireret af Giorgis (1997) syn på fænomenologisk metode. Her 

lægges vægt på, at man som forsker først foretager detaljerede commonsense-beskrivelser af 

informantens oplevelser, sådan som personen selv udtrykker dem. Herefter foretager forskeren en 

kondensering af materialet i meningsenheder, hvor man bibeholder informantens sprog, ved at 

bruge hans/hendes egne sproglige udsagn. Vi fremlægger resultaterne af enkeltcase-analyserne 

som interviewpersonernes egne fortællinger, hvorfor vi i de følgende afsnit omtaler dele af 

undersøgelsens resultater som fortællinger.  

Valget af kvalitative interview som metode 

Foruden kvalitative interview som forskningsmetode har vi også foretaget summativ evaluering af 

undervisningsforløb på læreruddannelsen, hvor der særligt er blevet fokuseret på de studerendes 

oplevelser af og refleksioner over det at have arbejdet med screencasts. Her er anvendt et 

kvalitativt spørgeskema som metode (se bilag 1). Resultater fra disse inddrages i de tværgående 

analyser af vores empiri.  

I dette afsnit er det hensigten at tydeliggøre på hvilke måder semistrukturerede kvalitative 

interview har været meningsfulde at anvende i denne undersøgelse. I alt er der interviewet otte 

lærerstuderende fra henholdsvis læreruddannelsen Zahle og Blaagaard-KDAS ved 

Professionshøjskolen UCC. De lærerstuderende har alle erfaringer med anvendelse af 

screencasting i relation til undervisningsfagene dansk, idræt og/eller matematik. Tre af 
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interviewene har været fokusgruppeinterview, hvor den største gruppe har bestået af tre 

personer, og de sidste to interview har været individuelle. Vi er opmærksomme på de fordele og 

ulemper, som der kan skitseres i forhold til anvendelsen af henholdsvis gruppe- og individuelle 

interview, og har forsøgt at tilgodese disse i forhold til sammensætningen af interviewpersoner og 

gennemførslen af de enkelte interview.  

Formålet med anvendelsen af kvalitative interview er, at opnå en unik viden vedrørende individers 

livsverden. I dette tilfælde handler det om de udvalgte lærerstuderende tanker om, oplevelser af 

og forståelse for hvorledes inddragelse af screencasting som læremiddel giver mening i deres 

læreproces. Formålet med undersøgelsesmetoden er derfor at afsøge dybdegående viden på 

baggrund af få individer, for på den måde at kunne afdække en kompleks og detaljeret viden om 

det specielle og unikke ved netop vores fokusområde som er anvendelse af screencasting i et 

didaktisk perspektiv (Kvale, 2006). Til forskel fra den kvantitative forskning, som har til hensigt at 

forklare årsagssammenhænge eksempelvis via spørgeskemaundersøgelser, har den kvalitative 

forskning til formål at forstå sammenhænge indeholdende mening. Det betyder i dette tilfælde, at 

vi søger en evident videnskabelig fortolkning af de lærerstuderende oplevelser, tanker og 

refleksioner. Endvidere er det ikke hensigten at skulle kunne bearbejde datamaterialet statistisk, 

hvilket heller ikke vil være meningsfuldt (ibid.). 

I relation til dele af interviewundersøgelsesdelen af vores udviklingsprojekt, har vi fundet en 

narrativ tilgang meningsfuld. Det har indvirket både på udformningen af interviewguides (jf. bilag 

2) og gennemførsel af interview, hvor vi i særlig grad har forsøgt at sætte vores forforståelse i 

parentes og via åbne spørgsmål haft til hensigt at få interviewpersonernes fortælling frem i så ren 

en form som muligt. Endvidere har vi haft til hensigt at stille spørgsmål, som åbnede op for, at 

interviewpersonerne kunne eksemplificere deres oplevelser med anvendelsen af screencasting i 

forhold til specifikke oplevede episoder. Den narrative tilgang til vores produktion af 

datamateriale, hænger nøje sammen med den anvendte analysestrategi og analyseresultaterne 

som (Jf. ovenstående) præsenteres som fortællinger. Det skriver vi nærmere om i det følgende 

afsnit. 
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Analyse - Når fortællingerne skal i centrum 

I fænomenologiske undersøgelser som denne anvendes ofte førstepersons-perspektivet, da det er 

centralt for forskeren at undersøge individernes egen oplevelse af situationen, og dermed også 

hvordan de oplever deres egen livsverden. Et mål bliver dermed at forstå meninger samt kernen i 

det at opleve (Merleau-Ponty, 1945; Langdridge, 2007). Det at anvende førstepersons-

perspektivet ser vi endvidere som et virkemiddel til at give vores interviewpersoners ´stemme´ en 

central plads i præsentationen af vores resultater. Det er en af de primære årsager til, at det er 

valgt at fremlægge dele af analyseresultaterne i en narrativ præsentationsform. Dette i form af 

enkeltcase analyser af udvalgte interviewpersoner. Fortællingerne er lavet på baggrund af et 

grundigt analysearbejde med udarbejdelse af transskriptioner af lydoptagelserne fra alle 

interview. Efterfølgende er der udarbejdet et matrix4 for hvert af vores interview (se eksempel i 

bilag 3).  

Vi har valgt den narrative tilgang til interviewene og præsentationen af vores analyse af forskellige 

årsager. Årsager som vi kort vil belyse i det følgende. 

Da mening altid er formuleret i narrativer, i fortællinger og beretninger, kan der argumenteres for, 

at vi via interview som metode, hvor sproget er centralt, har fået et essentielt indblik i vores 

interviewpersoners forståelse og fortolkning af omverdenen i forhold til vores emne (Bruner, 

1990; White, 2006). Deres måder hvorpå de anvender narrativer på, fortæller noget om hvordan 

vores interviewpersoner forstår sig selv og andre, men centralt for denne undersøgelser er det, at 

deres anvendelse også har betydning for hvordan de handler i verden og hvordan deres 

overordnede forestillinger om den er (Nielsen, Klinke, & Gregersen, 2010).  

Vi ønsker altså med enkeltcase-analyserne at give læseren en troværdig og nærværende 

præsentation af, hvordan de lærerstuderende har oplevet det at arbejde med screencasts som en 

måde at arbejde med multimodale digitalt læringsobjekter i relation til undervisning. Vi er i den 

sammenhæng bevidste om vores indtræden som subjekter i den hermeneutiske cirkel, og dermed 

                                                      
4 En matrix er et skema, som vi i denne sammenhæng har inddelt i fire kolonner. Den første kolonne indeholder 
henholdsvis det overordnede emne, anden kolonne indeholder evt. et underordnet emne vedrørende den 
meningsbærende enhed som er et citat fra interviewet, tredje kolonne indeholder selve den meningsbærende enhed 
med en tidsangivelse på hvor langt vi er henne i interviewet. Undervejs i denne proces fremkommer undertemaer for 
således at tydeliggøre forskellige aspekter under den pågældende kategori og det pågældende tema. 
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forforståelses indvirkning på interviewsituationen samt vores analyse af interviewpersonernes 

udsagn (Dahlager & Fredslund, 2007). Om dette skriver Bourdieu (1993, s. 51 ref. i (Järvinen & 

Mik-Meyer, 2005)): 

”Hvis vi som forskere tror, at vi kan analysere – eller ”leve os ind i” – andre menneskers 

perspektiver på tilværelsen uden selv at have et perspektiv på det, vi studerer, så risikerer vi, at 

forskningsresultatet blot bliver en gentagelse af vores (ubevidste) forforståelse.” (p. 13).  

Dette er netop en væsentlig pointe i forhold til vores fremstilling af enkeltcase-analyserne. Det er 

netop ikke en genfortælling af interviewpersonernes viden, vi fremlægger. Det er en analyse af 

deres fortællinger. Dermed har vi ikke blot genfortalt deres fortællinger, men netop ved hjælp af 

vores forforståelse aktivt produceret en ny viden i de fremlagte fortællinger.  

 

Enkelt-case analyser – fortællinger 

For at skabe flow i de enkelte fortællinger, præsenteres hver interviewpersons fortælling adskilt 

fra de andres. Det er vores forhåbning, at læseren derved får bedre mulighed for at indleve sig i 

den enkelte persons livsverden uden at blive forstyrret af udefrakommende elementer. Af samme 

årsag vælger vi at undlade at indsætte henvisninger til hver passage i fortællinger, da det kan 

opleves som værende forstyrrende for flowet i læsningen. Enkelt ord og vendinger er dog blevet 

korriget for bl.a. at øge læsevenligheden. 

 

Amalie fortæller 

Jeg hedder Amalie, er 23 år og går på Blaagaard-KDAS. Jeg læser dansk, som jeg er færdig med her 

til sommer, og har det på udskolingsniveau. Derudover læser jeg idræt og starter også på biologi til 

næste år. Jeg har læst på 10. kl. center, hvor jeg havde medielinje, hvor jeg på den måde fik en 

indsigt i at vide noget om medier generelt, i forhold til videooptagelse og tale ind over. I forhold til 

erfaringer med IT generelt, der tror jeg, at jeg ligger lige sådan middel - lidt over middel. Jeg er ikke 

IT-forskrækket. Selvfølgelig hvis der kommer et kæmpe kryds op på min computerskærm, så bliver 

jeg lidt bange, men ellers er det ikke noget jeg som sådan bliver nervøs for. 
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"Jeg gider ik´at skrive, kan vi ikke lave en video mere og ligesom forklare om vores 

opgave”. 

Jeg havde ikke hørt om ordet screencast før overhovedet, da jeg blev præsentæret for det første 

gang. Og derfor var det også sådan, at da vores lærer i idræt på læreruddannelsen, Thomas, kom 

ind og præsenterede screencasting var det meget øhm - der tænkte jeg: "Det lærer jeg aldrig det 

der. Det er så forvirrende. Jeg har ikke noget med medier og gøre. Jeg skal være dansklærer. Hvad 

er det der sker her?".  Og det har været en kæmpe udfordring. Jeg kan huske, da vi havde det 

første studieprodukt, hvor der stod, at der sku´ laves en screencast om blandt andet kroppens 

kredsløb. Teksten - det var ikke noget problem, hvor der stod: "du skal præcisere det og det og det 

- lav et screencast”. Hvor jeg tænkte: "Jeg kommer aldrig igennem det. Jeg kommer aldrig igennem 

den her opgave. Det er jo så uoverskueligt” - og det var jo ikke engang på grund af teksten, det var 

på grund af videoen. Det gik heller ikke så godt med at lave videoen. Lyden var virkelig dårlig og 

man sku´ lige sætte sig ind i, at billederne og det man sagde faktisk sku´ køre synkront. Det var 

meget vigtigt [griner], men det var også første gang, så det var fint nok. Da vi så var færdige med 

screencastet havde jeg det sådan: "Jeg gider ikke skrive, kan vi ikke lave en video mere og lissom, 

forklare om vores opgave”. 

 

På læreruddannelsen har jeg arbejdet rigtig meget med screencasting 

På læreruddannelsen har vi i idræt brugt det rigtig meget til at præcisere muskelgrupper og også 

sammenligning mellem muskelgrupper og idrætsgren. Hvor vi kan gå ind og vise det og tale ind 

over. Så vidt jeg husker, har vi brugt det i forbindelse med samtlige studieprodukter. Screencastet 

har dækket et område på den ene eller den anden måde - og så har der været noget tekst til, som 

har været med til også at præcisere screencastet, og tilvalg af hvorfor man har valgt lige præcis 

det område af screencastet som man har. Det gør en forskel for mig, og jeg tror også for Sevil 

[medstuderende] at vi er dansklærere, at vi lige pludselig skal lave et videoprodukt, hvor det er 

nogle helt andre redskaber du er inde og arbejde med og bruge. 

 

”Det er jo det der med at du går ind og finder guldkornene til screencastet” 

Et vigtigt element ved at lave screencasts er, at det er mundtligt, og det skal bare sidde lige i 

skabet første gang. Der må ikke være nogen spørgsmål ved det. For der er ikke bare en lille 

fodnote som kan præcisere noget indhold. Det er dine ord og dine formuleringer, der er blevet 
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sagt, og som præciserer emnet. Jeg synes, at processen med at lave en screencast er meget meget 

sund i forhold til, når du har skrevet en opgave, så går du på google og finder et billede af en 

holdboldspiller der hopper, for det ser egentlig meget godt ud i opgaven, at det lige er det. Når du 

laver et screencast, så er der en grund til, at du har valgt lige præcis DET hop fra håndbold og ikke 

bare har valgt en fodboldspiller der sparker. Det synes jeg er fedt ved det. Jeg synes også, at det 

har været så fedt at gå ind og undersøge... det er jo det der med, at du går ind og finder 

guldkornene til screencastet.. at du får at vide, at du har 5 min til at fortælle det, som du gerne vil. 

Du kan ikke bare sidde og ´jabbe´ 5 sider af omkring det i en skriftlig opgave.   

 

Screencast som elevprodukt –  

Den svage læser vil elske screencasting - Det handler om, at møde eleverne der hvor de er.  

Man skal ikke bare lave en screencast for at lave en screencast. Det er moderne nu og det er det vi 

ska´ ha´ fokus på i folkekolen, men der skal stadig være en mening med det. Den svage læser vil 

elske screencasting, hvor der er lyde og der er billedforståelse inde over, hvor den stærke læser 

måske mere vil tænke noget andet. Det med at møde eleverne der hvor de er, bruge af deres 

kompetencer - lære af eleverne. De ved så meget om medier, det er så vildt. Jeg tror at lærerne de 

kan lære SÅ meget af elever omkring medier. Så gå ind og udnyt det og gå ind og brug det. Og giv 

dig selv lov til at lære af eleverne og ikke kun omvendt. Jeg tror, at der er lærere, der tænker, at 

det er mig der skal lære eleverne noget og ikke omvendt. Det er vigtigt at være åben over for det 

modsatte. I forhold til elevene skal man måske til at starte med gå meget hånd i hånd med dem, 

og så give dem nogle lette rammer for hvordan de skal lave screencastet. Senere kan læreren 

skærpe elevernes opmærksomhed på kvaliteten af screencastet. Eksempelvis i forhold til 

vigtigheden omkring tydeligheden i sproget. Dernæst kan de lave et mindmap som en hjælp til 

processen og ikke mindst spørge sig selv: ”Hvorfor er det jeg vil vælge at tage det her frem for det 

her med, og hvad er det det her gør”. Det tror jeg, er det, som læreren skal være med til at støtte 

op om, når eleverne skal lave en screencast. Senere i processen når eleverne har prøvet det nogle 

gange, kan man så stille og roligt slippe dem mere og mere løs og så til sidst bare sige: ”Nå, men I 

skal lave en screencast om styrketræning. I skal selv vælge en kropsdel, som i vil koncentrere Jer 

om, og husk at præcisere i screencastet hvorfor i har valgt lige netop den. Den skal vare 5 minutter 
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- værsgo - sæt i gang. ” Sådan tror jeg godt, man kunne bruge det. Det gode ved screencasting er, 

at det går ind og rammer der, hvor eleverne er, og deres ekspertise som er medier 

 

Screencast udarbejdet af læreren –  

Det giver eleverne en form for tryghed, at det er lærerens egen stemme på videoen 

I forbindelse med et studieprodukt på læreruddannelsen lavede vi i studiegruppen en screencast 

om aerob og anaerob træning og energiomsætning, som vi viste for vores 9. kl. i skoleovertagelsen 

[praksistilknytningsforløb] på Engelsborgskolen i Lyngby. I undervisningen kommer vi ind og siger, 

at vi skal ha´ om aerob og anaerob træning, og så sidder 9. kl. og glor på os og tænker: "Hvad 

sagde de af lyde?". Så får de lov til at se det på film, og hører det med stemmer og ser det med 

billeder, hvor man også har muligheden for at gå ind og stoppe en film, og så gå ind og sige: "Det 

der, det er anaerob træning, og det er det fordi...". Da vi havde vist dem det og vi også i videoen 

forklarede om hvilken form for træning man skulle lave, så var de bare så meget på, og de var bare 

sån´: "Ej det skal vi bare ned og prøve". Det giver eleverne en form for tryghed tror jeg også, fordi 

det er ens egen stemme. Det er ikke en eller anden computerstemme der taler. "Det er min lærer 

det der, som forklarer det, og det er min lærer der viser det på filmen. ” Jeg tror de tænker: ”Der 

må være noget rigtig ved det”. Fordi det gør en forskel for eleverne, at jeg står som lærer og viser 

en film, som jeg taler ind over, og som jeg har fundet eksempler ved, og samtidig med at jeg 

faktisk står i klasserummet og viser det. Og i forbindelse med undervisningen i hallen sagde 

eleverne også: ”Ja, var det ikke også det vi så i filmen hvor...?". Jeg havde også lavet noget teori på 

tavlen, men det var der ingen af eleverne der nævnte noget om. Så jeg tror, at den screencast 

læreren laver, giver eleverne en fornemmelse af, at der er noget oprigtigt ved det, og at der er styr 

på det. Derfor tror jeg, at screencast er rigtig godt.  

 

Jeg tror, at det med at koble teori på en idrætstime, det er der ikke så mange elever der prøver i 

folkeskolen især, og det er jo også klart, når der er så lidt tid til det. Men der er det fedt at 

idrætslæreren kan bruge screencastet som tager fem minutter, men på de fem minutter forklarer 

han en masse teori, og så kan man lede tilbage til det i en idrætstime når det er praksis. Så kan 

man lede tilbage til det de har set, og der tror jeg at screencasting er brugbart f.eks. som en del af 

elevernes forberedelse til en idrætstime. I min 9. klasse sagde de, at de aldrig havde prøvet det 
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her før, at teori kunne være så spændende og så fedt i forhold til praksisdelen. Bare det med hvor 

meget de egentlig tog med sig. En af eleverne hun sagde noget der var så fedt. Det var det der 

med at: "Nu ved jeg at når jeg dyrker sport, om jeg dyrker aerob eller anaerob træning, og det 

vidste jeg ikke før. Når jeg spillede fodbold anede jeg ikke hvad det var". 

 

Fordele ved anvendelse af screencasting i skolen 

Af fordele ved det at anvende screencasting i skolen tænker jeg undervisningsdifferentiering og 

elevforudsætninger tænker jeg. Jeg tror, at screencasting er godt til at ramme en bred gruppe af 

elevforudsætninger. Der er gode muligheder for at inkludere alle i forbindelse med processen, 

hvor de har forskellige opgaver i forbindelse med udarbejdelsen af en screencast. Og set i et lidt 

større perspektiv, så ser jeg et stort potentiale i, hvis alle lærere på en skole ville lægge deres 

screencasts ind på et fælles drev, men det vil kræve at alle bliver bedre til at dele materiale med 

hinanden.  

 

Julie fortæller 

 

Mine erfaringer med IT og min udvikling i synet på screencasting 

Jeg er lærestuderende på Zahle med linjefag i dansk og idræt. Jeg har ikke så mange erfaringer 

med IT, men har altid været glad for at inddrage computere, og jeg bruger også Ipad så meget som 

muligt, når vi har idræt fordi jeg synes det er sjovt at se mig selv, men jeg har faktisk ikke 

yderligere erfaringer med IT, udover det jeg har arbejdet med i praktikken, og så har jeg også 

arbejdet med det på en efterskole, hvor de var ved at indføre Ipads. 

Jeg var lidt modvillig i starten overfor det her med screencasting, fordi vi fik introduceret 

screencasting på et program, som jeg synes var avanceret og måske knap så overskueligt 

[Camtasia, red.]. Så kom screencast-o-matic (software, red), som Lars introducerede mig for, og 

der fik jeg et positivt indtryk, for det var nemmere at gå til, og det var nemmere at overskue, og så 

kunne man selv vælge at gøre det sværere ved at udvikle det selv. Hvis jeg skal være helt ærlig, så 

var jeg ret negativ over for det i starten, fordi jeg havde en dårlig mestringsforventning, og fordi 

jeg synes det var meget kompliceret.  
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Screencast som læremiddel –  

Eleverne brugte mine screencasts som en måde at lære tingene på 

Jeg har i min praktik arbejdet med screencast i forbindelse med et danseforløb i 8. klasse i idræt, 

hvor jeg selv har brugt screencast-o-matic (software, red) til at indspille 5 forskellige film med 

nogle danseøvelser som jeg gerne ville have eleverne skulle integrere i deres undervisning. 

Eleverne har så ikke selv produceret screencasts i min praktik, men de har brugt dem som en 

måde at lære tingene på, frem for at skulle se mig stå hele tiden og undervise.  

Jeg synes det er relevant at arbejde med screencast både over for lærer til lærer, elev til elev og 

lærer til elev, og så alle mulige tænkelige relationer der kunne være. Men ja, det er meget 

imitation når man arbejder med screencast (som læremiddel, red), så det skal man også være 

opmærksom på, for der skal også være noget skabende og noget kreativt i det. Så der skal man 

passe på, at man ikke bliver mesterlæren for dem, de skal også selv, og det er der, der er 

muligheder i at de selv skaber en SC, og måske også til andre elever både ældre og yngre end dem 

selv.  

 

IT som motivationsfaktor i undervisningen –  

Okay video i gymnastik, det har vi så ikke prøvet før 

Det der med at jeg sagde ordet computer, det gjorde dem, det ved jeg ikke, men jeg kunne bare 

mærke, at der var et eller andet der faldt til ro hos mange, og især drengene, og så sad de så og 

kiggede på de her screencasts, og så forvandlede klassen sig fra at være total pubertetsklasse, til 

at sidde helt stille og lyttende, og fuldstændig rolige, helt ligeglade med omverdenen. Så sidder de 

og fordyber sig og griner lidt af at jeg snakker på en sjov måde i videoen, og synes det er sjovt, 

men også lidt underligt. Den der med at det kommer lidt bag på dem, samtidig med at de synes 

det er, altså de synes godt de kan kapere at lave den her slags undervisning. De synes det er lidt 

sejt, okay, video i gymnastik, det har vi så ikke prøvet før. Det var en helt vild fed fornemmelse, og 

så vidt som jeg kunne vurdere, så var alle faktisk aktive. Jeg tror også lidt man bryder med den der 

kløft, der kan være nogle gange ved egentlig at vove og bruge IT, for jeg tror godt de kan se noget 

motiverende i det, fordi de selv bruger det, og med fordel kan man også spørge dem til råds. Jeg 

brugte også SC allerførste gang i min praktik til at vise mig selv dansende, og jeg talte til eleverne, 

og forklarede dem at det her var et praksisfælleskab, og vi skulle opløfte det sammen, og der var 
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plads til at være frustrerede og sådan noget, og på den måde så fik jeg også en, altså 

relationsarbejde ind i det, så det er også rigtig godt til relationsarbejde, vil jeg mene.  

 

Undervisningsdifferentiering – Jeg kunne nu være fem steder på én gang i undervisningen 

Eleverne i praktikken sad og kiggede på de her bevægelsesmønstre, som jeg havde lagt ind som 

screencasts, og så talte jeg også på SC til eleverne, så de kunne mærke, at jeg egentlig var der, og 

så kunne jeg jo egentlig være sådan fem steder på en gang, og det var en rar fornemmelse at have. 

Så på den måde følte jeg mig tilstrækkelig, i form af at de spørgsmål de eventuelt kunne have, dem 

fik de egentlig lidt svar på i de her SC, og så i og med at det var 5 individuelle SC, så følte jeg også 

at jeg fik differentieret lidt, fordi det var forskellige niveauer efter hvilken gruppesammensætning 

det var. Så jeg har for eksempel taget en knap så svær øvelse til en gruppe som jeg mente ville 

kunne hoppe hurtigere af, hvis det blev for svært, og så har jeg lavet den på min SC. Så har jeg 

måske ubevidst med min stemme, jeg ved det ikke, men ubevidst prøvet at forenkle det jeg sagde 

i forhold til teknik og i forhold til begreber, og ikke lagt så meget vægt på det, hvorimod jeg ved 

der er en danmarksmester i dans i hendes gruppe, og der følte jeg godt, at jeg kunne bruge nogle 

af Labans bevægelseselementer og prøve at forklare dem noget med transfer og flytninger og 

sådan noget, og så var det også nogle sværere bevægelser de fik.  

 

Screencast som produkt – en måde hvorpå eleverne kan få formidlet et indhold utrolig præcist 

I forhold til fælles mål, med at eleverne skal producere en sekvens med udtryk og musik, så synes 

jeg det er utrolig relevant, og de kan evaluere på sig selv og deres kropslighed. Jeg kunne sagtens 

se mig selv lære eleverne at bruge de her screencasts og undervise hinanden med det i 

udskolingen, det kan jeg se store potentialer i, for de synes det er sjovt at høre deres egen 

stemme, og de synes det er sjovt at være i centrum. Så det indhold der kommer på ens screencast 

kan blive utrolig præcist, og det synes jeg er en stor fordel, så derfor kan man få formidlet sig rigtig 

præcist, i forhold til hvis man skal bruge fagtermer eller et svært emne. Så kan man formidle 

noget, og når man har formidlet noget, så betyder det at man har lagret det i sin hjerne og på den 

måde kan det være man har mulighed for at lære. Altså i idræt kan man gøre noget abstrakt til 

noget mere forståeligt, i og med at man spole tilbage, og kigge på sin screencast. 
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Forventninger til screencasts i undervisningen 

Jeg tror, at jeg havde håbet på og forventet en relationsfremmende proces, i forhold til at tage 

udgangspunkt i noget som eleverne bruger i deres hverdag, fordi jeg går ud fra at de bruger IT og 

medier rigtig meget, så det var egentlig der mit fokus det lå, og så tror jeg også jeg havde forventet 

en eller anden form for anerkendelse i forhold til min professionalitet. Hvis vi skal gå helt op i den 

lyserøde sky, så havde jeg måske også forventet at ændre lidt på diskursen omkring idrætsfaget, 

men det er jeg ikke sikker på at jeg har gjort på de 7 gange jeg var der. Måske har jeg stukket lidt 

til dem. 

 

Screencast i danskfaget – I forhold til læseforståelsen kan screencasting være en god ide 

Jeg kunne godt tænke mig for eksempel i dansk at arbejde med SC i forhold til, fordi vi gjorde det 

faktisk lidt. I et danskforløb (på læreruddannelsen, red) skulle vi fortælle et eventyr, hvor vi 

arbejdede med tonation og tryk, og få læseforståelsen med, fordi man ikke kan læse noget op, hvis 

ikke man selv forstår det, så kommer det til at lyde sådan lidt dumt, fordi man læser det i en tone. 

Så i forhold til at få læseforståelsen med i dansk i de små klasser, så ser jeg SC som en god 

mulighed, hvor de kan tale ind i kameraet, og så kan de have lagt nogle billeder frem som 

understøtter deres historie, så det bliver både et æstetisk produkt, fordi andre elever kan se det, 

men også fordi de selv kan høre, hvornår er det jeg ikke kan læse og forstå, og hvornår kan jeg 

godt. Jeg kan selvfølgelig også se det i idræt, i forhold til at lære sine egne kropsskemaer at kende 

og se, hvor jeg afviger fra idealbilledet. Man kan også gøre det til en del af den måde man laver 

lektier på. 

 

Udfordringer og logistik omkring arbejdet med screencast 

I forhold til forberedelsestid som lærer, der synes jeg faktisk godt man kan magte det, altså 

selvfølgelig skal man ikke tage det på rutinen, når det er det her, men jeg tror måske at jeg i alt 

brugte sådan en 2-3 timer, og det synes jeg ikke er meget forberedelsestid. Selvfølgelig forberedte 

jeg mig også på andre ting end screencasts, men det kan godt lade sig gøre, også for den uerfarne. 

Det er det der er det fede ved screencasting, det er at man også kan, altså man kan faktisk indføre 

det som en metode synes jeg på en skole, eller et princip, fordi at der er mange, eller faktisk 

næsten alle vil jeg mene, kunne være med på det her. Vi har fået mange af mine 
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klassekammerater, som har været sådan lidt, "aj, jeg kan ikke magte IT", dem har jeg egentlig fået 

med. 

Martin fortæller 

Jeg hedder Martin Olsen og er lærerstuderende på Zahle læreruddannelse med linjefag i 

matematik. Jeg er studerende på 2. årgang. 

 

Jeg synes det var spændende første gang jeg mødte det 

Jeg synes det var spændende første gang jeg mødte det, og jeg er også selv visuel, så det åbnede 

op for en anden måde at præsentere fagligt stof for elever på. Jeg synes faktisk at det er nogle af 

de erfaringer vi har gjort os, og hvis den skole vi var på var mere inde i det der, så kunne det være 

at vi havde fået øje på endnu mere.  

 

Det er ikke noget man skal starte op for en gang, og så afslutte næste gang 

Vi har lavet et forsøg i en 7.kl. hvor de skulle lave nogle opgaver i Excel, med funktioner, og så 

skulle de optage det på en screencast, så vi kunne se deres arbejde med det. Vi havde i forvejen 

lavet en introduktionsvideo, så de kunne se hvordan de skulle gøre det. Selve videoen var meget 

grundig, men pga. nogle tekniske problemer fik de ikke set den video. Det tog ret lang tid at starte 

op med eleverne, også fordi vi aldrig selv havde prøvet det før, så der var en del ting vi ikke var 

forberedt på. Det er ikke noget man skal starte op for en gang, og så afslutte næste gang, og så 

bare lade ligge fremover, fordi det simpelt hen tager for lang tid at starte op. Det lidt rodet var at 

der var forskellige steder de skulle hente tingene…og hvis deres filer fyldte for meget, så kunne de 

heller ikke uploade filer til skolens drev. Så kunne de kun aflevere meget korte videoer. Men jeg 

mener at eleverne godt kunne finde ud af det, efter lidt introduktion til det, så kunne de godt 

finde ud af at bruge en screencast. Og måske både de og os (Mathilde, medstuderende) skal finde 

ud af hvordan man bruger det, mest hensigtsmæssigt. Vi kunne ikke få lyd på deres optagelser, og 

de sad to og to og arbejdede, så det havde jo været fedt at høre deres tanker og diskussioner, 

samtidig med at man kan se hvad de gør på computeren. Nu kan jeg ikke huske om deres 

computer havde webcam, men ellers så kunne man jo få hele pakken med samtale, mens man kan 

se hvad de laver og gør sammen. Vi kunne ikke se om det var en lærer der kom hen og løste noget 

på deres computer. På den måde kan det godt være svært at arbejde med SC, netop fordi 
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at….også hvis eleverne skal arbejde med et eller andet, så har de også kun 15 minutter til rådighed 

(gratisversionen), hvilket vi også oplevede i praktikken, at efter 15 minutter så stoppede deres 

optagelse, og så var de ikke engang halvejs færdige.  

 

Men det åbner helt sikkert op for en masse muligheder…at se om nogle er fagligt eller 

socialt tilbagestående… 
Jeg synes det kan åbne muligheder for læren at evaluere eleverne, også nu hvor de er ved at åbne 

op for gruppeeksamen, for de elever som nu er i den gruppe der laver en SC. Hvilke elever er det 

der initierer arbejdet, de forskellige processer der nu er. Det åbner helt sikkert op for en masse 

muligheder, at se om nogle er fagligt eller socialt tilbagestående, og det giver lidt en mulighed for 

at fange op på de elever, før det bliver for sent. Og så har man også noget konkret materiale at 

snakke med eleverne om...at sige at det er for eksempel sådan en situation her, hvis jeg 

eksempelvis taler med sofie (opdigtet), så kigger vi på hendes screencast…”jeg har set at du ikke 

siger noget når du arbejder med de to andre her, hvordan kan det være” ? ”Jeg kunne godt tænke 

mig, hvis du skulle udvikle dig i matematik, at du så kommer mere på banen lige her”...så hun også 

selv kan se sig selv i situationen. Det gør det lidt nemmere at sammenligne lærerens forståelse 

med elevens forståelse. Det er ikke kun en evalueringsform, vi får ikke kun eleverne til at 

udarbejde en SC, fordi at vi skal evaluere på det. Vi ser også på det som at de skal lave noget 

fagligt i det. I den forbindelse var det også at eleverne kunne præsentere nogle af deres produkter 

for hinanden, men man kan sagtens lave begge ting.  

 

Deres matematikfaglige færdigheder tænker jeg kommer mellem vores video og deres 

egen   

Der er læring i forhold til den der eftertænksomhed i forhold til det faglige, og så i forhold til de 

tekniske færdigheder, så eksempelvis det der med at vise hvordan man gør noget i et excelark, det 

vil ikke have noget matematikfaglig relevans andet end den tekniske relevans, så via en video 

(screencast, red) som vi har lavet til dem, der kan vi gå ind og viderebygge på deres tekniske 

færdigheder, og ikke nødvendigvis deres matematikfaglige færdigheder...deres matematikfaglige 

færdigheder, tænker jeg kommer mellem vores video og deres egen. At det er der deres 

matematikfaglige læring er, i hvert fald med den video vi havde lavet til dem, for der understreger 

vi mere hvordan man gør rent funktionelt i excel, hvordan opstiller man, og hvordan skriver man 
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det ind i en graf. Vores video til dem kan være repeterende, men kan ikke være refleksiv på deres 

vegne. Men med hensyn til det arbejde vi havde lavet til dem, så så vi mange muligheder i at det 

kunne være en måde at give dem en lektie for, altså en måde der måske kunne fange flere. I skal 

lige se den her lille SC, som så kan lægge op til næste dags arbejde, så de allerede har gjort sig 

nogle tanker omkring, hvad det er de skal i gang med, så spørgsmål og opstart bliver formindsket. 

Men de skal have den i god tid, og også bruge den lige inden den konkrete undervisning starter, og 

så gøre opmærksom på at de skal bruge den undervejs, ”I grupperne kan de faktisk sidde med hver 

deres screencast, mens de sidder og snakker om det…det giver også mulighed for at de kan 

forbinde deres dialog med deres egen praktiske anvendelse”.  

 

Det kan nok godt være en positiv effekt på dem der lige skal vise sig 

Det mest specifikke er mere hvordan at nogle af eleverne pludselig bliver engageret, fordi vi har 

med IT at gøre, det tror jeg...jeg havde da også en vis forventning om det. De beskæftiger sig også 

meget med det uden for skolen. Nogle af dem bliver engagerede og tager også styringen, fordi det 

har noget med IT at gøre...på den måde tror jeg at screencast kan fange nogen på måder som 

bøger ikke kan...det er ikke kun teori, men viser at du også kan noget i praksis. 

 

Screencasting på læreruddannelsen… 

Jeg synes sagtens man kan bruge det til at underviserne giver os nogle videoer, som vi kan sidde 

med i forberedelsestiden, hvor vi ikke er på Zahle. Det vil sagtens kunne være nogle af de beviser 

vi laver, eller i geometri, hvor vi sidder og tegner, netop der kunne det være fedt at have filmet de 

tegninger læreren lavede i undervisningen, og så have det bagefter. 
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Tværgående analyse - perspektiver på anvendelse af screencasting 

Gennem vores arbejde med dette udviklingsprojekt har vi fået erfaring med og en viden om at 

anvendelse af screencasts som henholdsvis læremiddel, produkform og evalueringsredskab har 

nogle væsentlige og måske særlige kvaliteter. Det er disse kvaliteter vi her vil beskrive og diskutere 

ved at trække på både egne erfaringer, andre udviklingsarbejder samt som ikke mindst empiri fra 

den tværgående analyse vi har udarbejdet med inddragelse af alt vores empiri. 

Læreprocesser i arbejdet med screencasting 

Vi finder, at der er flere forskellige forhold omkring arbejdet med screencasting der har betydning 

for studerendes og elevers læreprocesser. Disse forhold er muligheden for at skabe multimodale 

produkter, samt de interaktions og kommunikationsformer som arbejdet med screencasting åbner 

op for. Vi vil følgende prøve at beskrive og diskutere disse forhold. 

I forhold til arbejdet med multimodale produkter træder det i vores tværgående analyse frem at 

kravet til mundtlig kommunikation i en screencast i kombination med andre modaliteter, fordrer 

at de studerende der har deltaget i projektet tilegner sig en forståelse af den viden eller de 

færdigheder der skal formidles gennem deres screencast-produktion. Årsagen til dette skyldes 

sandsynligvis et krav om at udarbejde relativt korte produktioner af 5-10 minutter, hvorfor det 

bliver nødvendigt at tilegne sig en dybdegående viden om et givent emne for at kunne formidle 

det præcist videre inde for en kort tidsramme. Vi mener desuden, at mundtlig kommunikation 

kræver en god forståelse af et fagligt område, når det skal formidles med en rimelig sikkerhed i 

form af den kommunikation der kræves i en screencast. Disse synspunkter ses eksempelvis ved 

udtalelser fra både Mathilde, Julie og Amalie: 

”Jeg tænker bare at generelt kunne mange afleveringer i matematik jo afleveres som SC på læreruddannelsen...en ting 

er jo at skrive det ned, en anden er at forklare det mundtligt” 

”Det indhold der kommer på ens screencast kan blive utrolig præcist i forhold til svære fagtermer” 

”Det har du 5 minutter til at forklare med ord og billeder og videoer. På fem sider er det slet ikke noget problem, for 

der kan du lige hurtigt koble et bilag til. Du kan lave en fodnote som også præcisere det. Du er meget mere inde i det 

tekstnære… 
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Det ser desuden også ud til at det multimodale, samt kommunikation og interaktionsformer har en 

stor betydning, i forhold til den læring der finder sted, når underviseren på læreruddannelsen har 

produceret en screencast og bruger den som læremiddel for de studerende. I vores spørgeskema 

har vi blandt andet modtaget følgende svar fra studerende: 

Ja, læring kan opnås i seerens eget tempo. Man kan vende tilbage til særligt komplicerede emner og få fakta på plads. 

Videoen (screencast. red) kan også deles og ses når det er nødvendigt, det vil sige enten i forberedelsessituationen, 

under selve undervisningen, og til repetition” 

”Jeg havde en god oplevelse, da det gav mig et godt overblik og en god forståelse. Tegninger og de små film er også 

gode til at få et billede af hvad det er som sker. Godt så man kan få opfrisket teorien. At få fortalt det er bedre end at 

læse det” 

”Jeg synes at kombinationen af filmklip og den teori der bliver knyttet til via voiceover fungerer super godt…” 

I et læringsteoretisk perspektiv, så ser vi at produktionen af screencasts kan øge muligheden for at 

skabe koblinger mellem erfaringsbaseret viden og teoretisk viden, også kaldet henholdsvis 

episodisk og semantisk viden. En forståelse der grundlæggende knytter sig til et 

socialkonstruktivistisk læringssyn, hvor studerende og elever i denne sammenhæng gennem 

arbejdet med et fælles produkt udnytter hinandens viden, færdigheder og kompetencer til at 

tilegne sig og udvikle ny viden, nye færdigheder og nye kompetencer. Denne proces kan ses i lyset 

af Kolbs læringscyklus (Kolb, 1984), hvor den lærende først skal gøre sig konkrete erfaringer der 

efterfølgende kan føre til refleksioner, begrebsdannelse og sidenhen nye eksperimenter. Vi mener 

at denne læringstænkning i mange tilfælde vil kunne understøttes positivt gennem anvendelse af 

screencasting som produktform. Disse tanker understøttes af udsagn fra Peter, Patrick og Amalie 

der har arbejdet med elevers produktion af screencast i praktikken: 

”Især refleksion…refleksion over deres færdigheder, hvor de netop skulle lave den her analyse af hvad de rent faktisk 

lavede på deres optagelse, og beskrive det….vi fik en rigtig positiv respons fra eleverne i forhold til at den her teoretiske 

refleksion over deres egen…” 

”Min 9. klasse sagde at de aldrig havde prøvet det her før…at teori kunne være så spændende og så fedt i forhold til praksisdelen” 

De var ikke negative eller kritiske over den teori, vi smed på banen. Fokus var hele tiden at det var dem selv der lavede håndstanden, 

og så kunne du i virkeligheden lære dem hvad som helst, uden at de opdagede det, så det var egentlig den kobling mellem teori og 

praksis vi gerne ville prøve at lave” 
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En yderligere styrke ved at elever, og studerende, arbejder med multimodale produkter i 

undervisningen ses ved muligheden for at evaluere på deres læringsudbytte. Når den enkelte 

lærer både kan høre og se, hvad den enkelte elev siger, og gør i produktet, øger vi muligheden for 

både at evaluere på elevernes proces, samarbejde samt tilegnelse af viden og færdigheder. Der er 

således tale om interaktions- og kommunikationsformer, hvor det i højere grad er muligt for 

læreren at følge elevernes læreproces på trods af afstande i tid og rum, og som vi ser det øger det 

også lærerens grundlag for at give kvalificeret og relevant feedback til den enkelte elev og/eller 

studerende. Et eksempel på oplevelsen af denne kvalitet ses ved Peter der udtaler: 

”Nogle af de optagelser vi har haft fra praktikken med elever der sidder og argumentere for deres 

arbejdsprocesser…det har givet mig helt vildt meget” 

Ovenstående udtalelse af den studerende peger også ind i, at undervisere på læreruddannelsen 

måske med fordel også kan anvende elevproducerede screencast som et læremiddel, når der skal 

arbejdes med de lærerstuderendes læring og viden om netop børns læreprocesser.  

Som afslutning for dette afsnit er det grundlæggende vigtigt at fokusere på, at der ifølge Dam et al. 

( 2010, p.5) ikke er noget klart svar på om webtutorials (på mange måder det samme som 

screencasts) er mere effektive end traditionel undervisning, men også at:  

”…der er dog masser af evidens for, at de to typer tiltag sammen giver øget og bedre læring” 

Med baggrund i vores egne erfaringer fra udviklingsprojektet, samt ovenstående udsagn, så vil vi 

også med denne rapport tale for, at screencasting i undervisningen ikke bør betragtes som en 

måde at afløse mødet mellem elever/studerende og så lærere/undervisere, men derimod som et 

potentielt stærkt læremiddel der i stedet kan kvalificere det fysiske møde mellem disse parter, når 

det finder sted. 

Motivation og mestringsforventning 

Ifølge (Andresen, 1997) højner inddragelse af medier i undervisningen motivationen hos 

deltagerne, og Rasmussen (2012) skriver, at elever er så vant til at arbejde på computer, at de ikke 

er bange for at gøre noget forkert og prøver sig frem. Den viden passer fint med de erfaringer vi 

har gjort os i projektet, hvor de studerende på læreruddannelsen og de elever i folkeskolen der 
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har arbejdet med screencasts i undervisningen, har fundet høj motivation i dette arbejde. Dette 

ses eksempelvis ved følgende udtalelser af Christian, Julie, Sevil og Søren: 

”Så det der med at se sig selv, det kunne man godt tænke som et motivationsredskab” 

”Det er superfedt når det lykkedes og man kan se at eleverne bare sidder og nørkler med det selv, når man fanger 

noget som eleverne har interesse i” 

”Og så var der nogen hvor hele det her videoarbejde endte med at blive en performance i stedet”  

”eleverne synes det var megafedt, og der var også en gruppe som lavede fire videoer ud over det, for hvis det var jeg 

ikke var tilfreds med den første, så havde de lige nogle backups..” 

I en stræben efter bedre at forstå hvorfor både studerende og elever oplever at produktionen af 

screencasts er en motiverende arbejdsproces, har vi her valgt at inddrage Jan Tønnesvangs fire 

grundformer for motivationel rettethed (Tønnesvang, 2006). Disse er følgende: 

• Første motivationel rettethed:”En motivationel rettethed mod at blive spejlet af omgivelserne på sin individuelle 

selvhævdelse og selvfremstilling – og en heraf følgende udvikling af forskellige former for ambition og gejst over at 

ville noget med sig selv og sin egen skabertrang” (Tønnesvang, 2006). 

Vi mener, at arbejdet med at producere screencasts med det formål at formidle viden, 

færdigheder, ideer eller noget helt fjerde til andre mennesker i høj giver mulighed for at blive 

spejlet af sine omgivelser på sin individuelle selvfremstilling. Denne mulighed finder sted både i 

kraft af den enten fysiske eller virtuelle præsentation af sin screencast, men også i form af at 

screencasten i sig selv indeholder selvfremstillingen idet den jo netop kan indeholde video, billede, 

tekst og lyd af en selv eller udarbejdet af en selv. 

• Anden motivationel rettethed: ”En motivationel rettethed mod det som er større end en selv – og en heraf 

følgende udvikling af idealer, værdier og psykiske målstrukturer, som retningsbarometer for et meningsfuldt liv, 

med oplevelsen af at det nytter at gøre noget ved og for tingene i verden” (Tønnesvang, 2006) 

Produktionen af screencasts i en uddannelsessammenhæng handler dels om individuelt eller i 

gruppe at gennemgå en læreproces. Hvis vi imidlertid også betragter muligheden for at elever og 

studerende reelt kan udarbejde screencasts, der samtidig kan fungere som læremidler for andre 

elever/studerende på samme eller lavere årgang / uddannelsesniveau, så ser vi en mulighed for at 

den motivationelle rettethed mod det der er større end en selv kan blive bragt i spil. De 

studerende vi har arbejdet sammen med i projektet, har fundet stor glæde og motivation ved at 
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udarbejde screencasts til deres elever, og vi forestiller os at elever i mange tilfælde kan opleve den 

samme glæde og motivation ved at udarbejde læremidler i form af screencasts til andre elever. 

Konkret eksempelvis ved at udskolingsklasser i folkeskolen udarbejder screencasts til eksempelvis 

indskoling/mellemtrin. Vi ser desuden en mulighed for at det kan have en positiv betydning for 

læringsudbyttet, når elever og lærere producerer screencasts til hinanden, med baggrund i den 

forstærkede positive relation der ofte er mellem disse parter, når vi sammenligner med 

læremidler som er professionelt og eksternt produceret. Dette er på nuværende tidspunkt dog et 

perspektiv vi savner viden om og erfaringer med. 

• Tredje motivationel rettethed:” En motivationel rettethed mod stille samvær med andre, der er lige som en selv – 

og en heraf følgende dannelse af stabilt forsikrende oplevelser af, at være sådan en, der ikke bare er individualitet, 

men også er af samme slags som andre mennesker, hører til blandt, kan forstå og selv opleve sig forstået af 

andre” (Tønnesvang, 2006) 

Produktionen af screencast giver rum for gruppearbejder, hvor elever med forskellige 

forudsætninger i form af viden og færdigheder kan arbejde tæt sammen om det samme produkt, 

hvilket vi mener kan knyttes til Jan Tønnesvangs tanker om en motivationel rettethed mod stille 

samvær med andre. 

• Fjerde motivationel rettethed: ”En motivationel rettethed mod at udvikle og omsætte sine evner, talenter og 

færdigheder i et optimalt afstemt forhold til sine ambitioner, idealer og fællesmenneskelighed” (Tønnesvang, 

2006) 

Sidst åbner produktionen af screencasts, som tidligere nævnt, for en mulig kobling mellem 

erfaringsbaseret viden og færdigheder med en teoretisk viden, samt muligheden for at arbejde 

med forskellige modaliteter. På den baggrund mener vi, at muligheden øges for at evner, talenter 

og færdigheder kan udvikles og omsættes i et optimalt afstemt forhold til sine ambitioner.  

Vi ser således på baggrund af ovenstående at arbejdet med at producere screencasts i 

undervisningen på læreruddannelsen og i folkeskolen rummer et stort potentiale for at motivere 

til en engageret arbejdsindsats hos elever og studerende. 
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Udfordringer og logistik 

Vores udviklingsprojekt har vist os at der, som forventet, er logistiske og rent tekniske 

udfordringer som man skal være opmærksom på, når man vælger at arbejde med screencasts, 

enten ved at anvende det som læremiddel i undervisningen eller som produktform. Vi har dog ikke 

oplevet, at det er udfordringer der er så store, at de ikke kan imødekommes. Konkret har vi 

observeret udfordringer inden for følgende kategorier: 

Ustabile eller utilstrækkelige internetforbindelser 

Udfordringen ved ustabile internetforbindelser i denne sammenhæng er at det vanskeliggør 

download af screencasts som læremiddel, når det skal streames fra en given hjemmeside, 

eksempelvis skoletube, YouTube eller en helt tredje. En mulig løsning på denne udfordring er at de 

respektive screencasts i højere grad downloades til den pågældende computer, så afhængigheden 

af internetforbindelse reduceres. En anden udfordring ved ustabile internetforbindelser er at det 

kan ødelægge en screencast optagelse på en computer, hvis den er baseret på internetforbindelse. 

Igen er det dog ret let at løse, ved at den pågældende software der skal bruges til optagelsen 

downloades til den pågældende PC, så det ikke er internetafhængigt.  

Begrænsede optage- og redigeringsmuligheder ved anvendelse af gratis software  

Det er i mange sammenhænge fristende at anvende den gratis software der findes på internettet 

til optagelse af screencasts. Udfordringen i den sammenhæng er at en del af de gratisversioner der 

udbydes er begrænset i forhold til hvor lang tid der kan optages. Det reelle problem er dog 

begrænset, da screencasts generelt bør være korte. Udfordringen ved gratisversioner er derfor 

oftere at de tilbyder begrænsede redigeringsmuligheder, eller slet ingen. Det kan gøre det 

vanskeligt at fjerne de ”fejl” der næsten altid vil opstå, når der udarbejdes en screencast. Dette 

eksemplificeres ved følgende udtalelse fra Christian: 

”Udfordringen ved screencast-o-matic (den anvendte software, red.) var at der ikke kan 

redigeres i gratisversionen, så den skulle sidde der i første forsøg” 

Løsningen er naturligvis at købe eller leje den pågældende software, og dermed opnå fulde 

redigeringsrettigheder. Den software vi har arbejdet med i projektet dækker langt de fleste behov 

den enkelte elev eller studerende har, og koster cirka 100 kr. om året pr. licens, men meget 

mindre hvis der købes flere licenser. 
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Kommunikationen ved større grupper 

Det var ret tydeligt i vores arbejde med screencasts, at det kan give problemer med lyd og 

kommunikation, når større grupper af elever eller studerende på relativt få kvadratmeter enten 

skal se og lytte til eller producere en screencast. En mulig løsning på denne udfordring kan være at 

udstyre elever eller studerende med høretelefoner når de skal lytte eller finde mulighed for at 

udnytte forskellige rum, når de skal producere, så den enkelte gruppe ikke sidder for tæt på andre 

grupper. 

Lyden bliver nogle gange dårlig, når en screencast er produceret. 

Vi oplevede nogle gange at lyden i vores egne eller andres screencasts var ret dårlig, når 

produktionen var overstået. Løsningen på denne udfordring vil ofte være at anvende en ekstern 

mikrofon under optagelsen frem for den interne mikrofon der er i den enkelte computer. 

Det kan være en tidskrævende proces at producere screencasts 

Det har vist sig at være noget forskelligt, hvor lang tid det tager at producere en screencast på x-

antal minutter. Med baggrund i de erfaringer vi har gjort os i projektet, mener vi dette forhold kan 

relateres til: 

• Hvor erfaren den pågældende er med produktion af screencast samt med anvendelse af den 

respektive software 

• Hvor komplekst et indhold der skal formidles 

• Hvor perfekt en screencast der ønskes, her forstået som eksempelvis et meget lille antal 

talefejl eller andre fejl i den pågældende screencast 

• Hvor mange modaliteter der skal spille sammen i den pågældende produktion 

Ovenstående forhold viser sig også i form af to ret forskellige udsagn fra de to studerende 

Christian og Julie: 

”Det tager lang tid at lære de her programmer at kende. Det tager også lang tid at filme og lede på 

YouTube” 

 

”Forberedelsen kan man godt magte – det kan godt lade sig gøre, også for den uerfarne” 
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En mulig løsning på ovenstående udfordring, i det tilfælde, at der er tale om produktionen af 

læremidler der skal anvendes i undervisning, er at forskellige faggrupper på lokalt eller nationalt 

plan går sammen om at producere de screencasts der med fordel kan anvendes i et givent fag.  

 

Studerendes udvikling af syn på screencasting 

Det har været kendetegnende for vores arbejde i dette projekt, at de fleste studerende der har 

været med og som vi har interviewet, har ændret deres perspektiv på anvendelsen af 

screencasting i folkeskolen og/eller på læreruddannelsen. De har generelt alle ved projektets 

afslutning oplevet positive kvaliteter ved anvendelsen af screencasting i undervisning, og har 

derfor også generelt udtalt sig positivt om deres eget syn på dette. Dette ses eksempelvis ved en 

udtalelse af Christian Kold:  

”Den første gang jeg blev introduceret for det, tænkte jeg at det var lidt besværligt, og jeg kunne 

ikke helt se meningen med det, men det har ændret sig. Specielt efter jeg så hvordan eleverne alle 

sammen var engagerede og at de fik lavet nogle rigtig gode slutprodukter” 

Perspektivering – hvad kan det føre til? 

Vi vil i denne korte perspektivering fokusere på at produktionen af screencasts kan være et vigtigt 

didaktisk redskab blandt flere, i forhold til læreruddannelsens ambition om at studerende skal 

være studieaktive på forskellige måder, jævnfør nedenstående model af studieaktivitetsmodellen 

 

Som det fremgår af modellen er der 4 forskellige kategorier for studieaktivitet, og som vi ser det 

kan arbejdet omkring produktionen af screencast foregå i alle 4 kategorier. I kategori 1 

Kategori 1 Kategori 2 

Kategori 4 Kategori 3 
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eksempelvis i form af at studerende i undervisningen tilegner sig og arbejder med den viden de 

skal behandle og formidle i deres screencast, eller ved at underviseren direkte arbejder med 

produktion af screencast som et indhold i undervisningen. I kategori 2 eksempelvis i form af selve 

produktionen af screencasts. I kategori 3 i form af vejledning på eller fremvisning af de 

producerede screencasts og sidst i kategori 4 eksempelvis i form af at de studerende selvstændigt 

ser og kommenterer på hinandens screencasts. De nævnte eksempler her er netop kun eksempler, 

og arbejdet med screencasts kan fint finde sted på andre måder i de forskellige kategorier.  
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Rapportens bilag  

Bilag 1 – kvalitativt spørgeskema 

 

• Beskriv din oplevelse med at se screencasten ”aerob og anaerob energiomsætning”? 

 

 

 

 

 

• Oplever du at screencasting har særlige kvaliteter som undervisningsmiddel? 

o Uddyb gerne hvorfor/hvorfor ikke 

 

 

 

 

 

 

• Er der dele af screencasten der har gjort særligt indtryk på dig? 

o Forsøg at uddybe hvorfor den eventuelt har gjort særligt indtryk på dig? 
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Bilag 2 – Eksempel på en anvendt interviewguide 

 

Interviewguide interview af lærerstuderende december 2012 

Indledning til interviewet: 

• Forklare interviewpersonerne formålet med interviewet. 

• At vi har tavshedspligt, og at de bliver anonymiseret i den skriftlige rapport. 

• Minde om, at vi lydoptager interviewet, så vi kan lytte det igennem igen, og anvende det 

der bliver sagt som empiri i forhold til udviklingsprojektet. 

• Italesætte for interviewpersonen at det er ok at holde tænkepauser. 

 

Formål:  

• At få konkretiseret hvordan de har arbejdet med screencasting på læreruddannelsen og i 

grundskolen og deres oplevelser i den henseende. 

• At få klarlagt de lærerstuderende indledende forventninger til det at inddrage 

screencasting i relation til undervisning. 

• At få de studerende refleksioner omkring, hvordan screencasting med fordel kan inddrages 

i relation til undervisning i grundskolen samt på læreruddannelsen i forhold til deres og 

andre fag. 

• At undersøge hvilke udfordringer og successer de har mødt undervejs. 

• At undersøge hvordan de oplever, at screencasting kan indvirke på elevernes samt deres 

egne læreprocesser. 

Persondata: 

• Navn: 

• Alder: 

• Aktuel studiemæssig baggrund 

• Erfaringer med arbejde med IT  

 

Erfaringer med screencasting indtil nu 
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• Prøv at fortælle om Jeres erfaringer med screencasting indtil nu (både på 

læreruddannelsen og i grundskolen). 

• Kan i prøve at nævne nogle specifikke situationer, som har gjort særligt indtryk på Jer i 

forbindelse med arbejdet med screencasting? Uddybe. 

 

 

Sammenhængen mellem deres indledende forventninger til anvendelse af screencasting og 

deres syn på det nu. 

• Hvad var Jeres tanker omkring screencasting, da I blev præsenteret for det første gang? 

(var  du positivt/negativt stemt? Var det umiddelbart interessant?  

• Havde du nogen særlige forventninger til anvendelsen af screencasting i grundskolent? og 

hvilke?  

 

Anvendelse af screencasting i fremtiden 

• På baggrund af de erfaringer som du/I har nu, hvordan og I hvilke forbindelser tænker I, at 

screencasting med fordel kan anvendes i et læringsperspektiv? 

o Hvad får Jer til at pege på netop disse  eksempler? 

o Prøv at fortælle om nogle specifikke læringssituationer, som eksemplificerer dette. 

o Hvilke fordele og ulemper kan i pege på disse forbindelser? 

o Er der nogle anvendelsesmuligheder, som i synes er særligt interessante, eller 

kunne være særligt interessante at afprøve i fremtiden? 

• Tror du, at du vil kunne bruge screencasting til noget fremover, både i relation til 

læreruddannelsen og i din undervisning i skolen? Hvordan? 

o Hvilke argumenter mener I er særligt gode for, at anvende screencasting i disse 

forbindelser? 

• Prøv at pege på alle de muligheder i ser for, at anvende screencasting i relation til 

undervisning på læreruddannelsen i Jeres og evt. andre fag? 

• Prøv så ligeledes at pege på alle de muligheder i oplever for, at man kan anvende 

screencasting i grundskolen. 

 

Udfordringer og succeser 
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• Kan i prøve at konkretisere nogle muligheder eller situationer hvor i som studerende og 

lærere i skolen, mener at screencasting i særlig grad bidrager positivt til Jeres eller 

elevernes læreproces? 

• Hvilke udfordringer tænker I at der kan være ved, at inddrage screencasting i relation til 

undervisning? Prøv at fortælle om nogle specifikke situationer har oplevet eller at tænker 

at kunne opleve. 

• Kan du beskrive en særlig oplevelse som du har haft i forhold til anvendelse af 

screencasting, som har gjort specielt indtryk på dig? 

Afrunding på interview 

• Har dit syn på screencasting ændret sig siden du første gang stiftede bekendtskab med det? I 

så fald hvordan? 

• Er der nogle didaktiske muligheder i forhold til screencasting, som du tænker at ville anvende 

eller afprøve i fremtiden? 

• Hvad har været det mest motiverende i forhold til at eksperimentere med screencasting? 

• Har i afslutningsvis nogle perspektiver på anvendelse af screencasting eller andet som i 

brænder inde med nu? 

 

Eller så vil vi sige Jer mange tak for Jeres tid og gode overvejelser i forhold til screencasting, og 

tak for nu. 
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Bilag 3 – Uddrag fra et vores matrix 

 

Erfaringer med screencasting i forhold til folkeskolen (Som elevprodukt) 

Overord. emne Underord. 

Emne 

Citat fra interview 

Motivation  #00:10:17-5# Det er super fedt når det lykkes, og man kan se 

at nogle af eleverne sidder og nørkler med det selv. Der er helt 

klart fordele ved når man fanger noget som eleverne har 

interesse i.  #00:10:40-7# 

 

#00:10:40-7# Vores opgavebeskrivelse til eleverne var nok lidt 

for åben, og det er det min erfaring at den skal være mere 

specificeret, så elevernes produkt kunne leve mere op til vores 

forventninger. #00:14:38-0#  

 

 

Ejerfornemmelse 

over produktet 

 #00:19:38-9# Det bliver meget en ejerfornemmelse over det 

projekt man laver. Det var ret tydeligt i vores praktik, at de 

elever som ikke kunne nå at få vist deres film frem, det var de 

ret kede af, at der ikke var tid til det, for nu havde de lavet en 

film, og den var de ret glade for. Så man kan sige, der er noget 

stolthed i at lave en film og vise den for de andre. #00:20:36-

2#  

 #00:20:36-2# Eleverne synes i hvert fald det sjovt og 

spændende. #00:20:59-8#  

 #00:20:59-8# Når man skal vise noget foran klassen, så gør 

man sig virkelig umage med at lave den, og det er jo i sig selv 

positivt. #00:21:28-8#  
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