
 

PERSONLIGE DIGITALE VIDEOFORTÆLLINGER  
d. 6. og 8. december i Odense  

DELTAG OG FÅ INPUT TIL EGEN LÆRERPRAKSIS INDENFOR NATURFAG 

 

 
 

 

o Vi ønsker at understøtte læreres refleksion og udvikling af egen praksis, særligt med 

fokus på naturfagsfagligheden. Det gør vi gennem egenproducerede videoer, i form af 

personlige digitale fortællinger og levende billeder.  

 

o Undersøgelser peger på, at refleksioner over personlige erfaringer og forestillinger 

gennem dialogiske fortælleforløb, kan være øjenåbnende for deltagerne. 

Fortælleforløbene foregår sammen med en facilitator og deltagerne udvikler et produkt 

(en digital video / multimodal produktion). Der skabes rum for at deltagerne kan 

undersøge, bearbejde og formidle personlige erfaringer, og samtidig tage stilling til den 

faglige information og hvordan denne gøres brugbar i egen konktekst. Undersøgelser 

peger desuden på at (faglig) erfaringsudveksling og øget empati blandt deltagere i 

særlig grad understøttes via arbejdet med personlige digitale videofortællinger. 

 

o Vi håber, at nogle lærere iblandt jer, kan se forløbet som et nyttigt bidrag i udviklingen 

af jeres individuelle praksis og som en kvalificering ind i jeres naturfagsfaglighed.  

 
o Forløbet vil foregå tirsdag den 6. dec og torsdag den 8. dec i Odense kl 9:30-15:30 og 

det er gratis at deltage. Vi har mulighed for at dække udgifter til togrejse. Bemærk at 

forud for forløbet vil det være optimalt at have brugt et af forløbene på 

Klogpånaturfag.dk. Det kan gøres på kort tid, hvor man tænker over hvordan det kan 

integreres i egen naturfagsundervisning og/el. afprøver en af teknikkerne i 

undervisning, som at stille undre-spørgsmål. Hvis du tilmelder dig, orienterer vi dig om 

processen. 

 
o Er du interesseret i at deltage i forløbet, eller få jeres eget forløb for din skole eller har 

spørgsmål, så kontakt Birgitte Henningsen på bhe@learning.aau.dk / tlf 26 80 27 29. 

 

o Vi kommer fra forskningscenteret for VidEO, der ligger ved forsknings-lab: ILD -  

It og LæringsDesign på Aalborg Universitet i Kbh, Institut for Læring og Filosofi og vi er: 

Rikke Ørngreen: Professor og forskningsleder på projektet KlogPåNaturfag.dk. 

Birgitte Henningsen: Videnskabelig assistent   
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