
Tips og inspiration til elever og undervisere.  
 

Bevægelse i undervisningen  

Vi er opmærksomme på, at der er meget læsestof, så inddrag derfor gerne bevægelse på alle 

mulige måder, og når behovet er der for at gøre noget andet end at sidde på en stol.  

Drøft med eleverne om en opgave kan løses ved at bevæge sig i lokalet eller uden for. Korte 

energizere kan give ny energi.  

Spørgsmål, diskussioner kan nemt tages stående eller gående, i runder, i hurtige små 

samtalegrupper, i udsagn, der placeres i 4 hjørner og hvor eleverne efterfølgende diskuterer, 

hvorfor de havde stillet sig ved netop det udsagn. Igennem disse øvelser får gruppen diskuteret og 

kan derved finde frem til en fælles beslutning. 

Inddrag gerne eleverne i bevægelsesarbejde, da de ved hvor skoen trykker. 

 

Kampagnefilm og podcasts 

I vil I dette afsnit kunne finde lidt inspiration i forhold til fx at producere en kampagnefilm og 

podcasts. I vælger selv, hvordan I vil bruge det, og hvad der passer bedst til jer og jeres elever. 

 

Producer en kampagnefilm  

Her er henvisning til nogle steder, hvor eleverne kan få inspiration til, hvad en god kampagnefilm 

er og gode praktiske råd til opmærksomhedspunkter. 

 

    

 

Lav din egen kampagnefilm  ved hjælp af platformen Små Produktioner  

 

Eksempel på kampagnefilm  

kan anvendes for at vurdere, hvad der evt. gør en kampagnefilm god fx humor, længde, 

undertekster, lys, lyd, målgruppe, sprog. 

https://www.smaap.dk/film-radio/kampagnefilm-fyrvaerkeri


 

Introduktion af NemID til unge 

Nye tal viser, at hver fjerde ung i alderen 15-17 år ikke logger på Digital Post, når de har fået breve. 

Ny kampagne skal uddanne de unge digitalt. (Børne- og Undervisningsministeriet)  

 

 

 
A short film by Richard Curtis featuring Usain Bolt which helps explain why we should finish what 

we started with the Millennium Development Goals and end poverty by 2030 and tackle inequality 

and climate change. På Skoletube finder I flere programmer og skabeloner, som I kan anvende. 

 

Producer en podcast 

Podcast – eller lydfortællinger, er ikke et nyt fænomen, og så alligevel. Der er sket så meget på 

den tekniske front i de senere år, at mængden og tilgængeligheden af podcast er steget eksplosivt. 

Det er naturligvis afgørende, at eleverne nemt kan komme til materialet, og når der samtidig 

produceres store mængder af kvalitetspodcast, som på mange måder passer godt til dansk i 

udskolingen, er det oplagt at se nærmere på dette fænomen. 

Læs mere om podcast i danskundervisningen på Via Center for Undervisningsmidler 

 

Podcast produktion i skolen 

Hør om hvorfor elever bør producere deres egne podcast i skolen. Hør om de første erfaringer og 

eksempler fra flere elevproducerede podcasts. Dette er en podcast over artiklen "Podcastproduktion i 

https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2017/okt/171025-ny-kampagne-skal-ruste-unge-til-det-digitale-danmark
https://www.youtube.com/watch?v=DdLqiTvFwJk
https://cfu.via.dk/fag-og-vejledning/dansk/udskoling/Podcast%20i%20danskfaget
https://www.spreaker.com/user/mikkelaslak/podcastproduktion-i-skolen-artikel-paa-l


skolen". Denne podcast er mere eller mindre en oplæsning af artiklen, men med podcasten, får du lige 

et lydbillede til at understøtte fortællingen. 

 

Podcast er et produkt som mange elever finder spændende at arbejde med og bl.a. på Skoletube 

kan I finde anvisninger og gode programmer til at lave jeres egne podcast. 

 

Nu kan I lave lydfortællinger og podcasts med Wevideo på Skoletube. Wevideo har gjort det muligt 

at klippe video og billeder fra, så du nu kan nøjes med udelukkende at eksportere lydfiler.  

 

Hvad kan man bruge print screen (prt sc) funktionen til 

I kan fx bruge print screen tasten på jeres tastatur til at downloade et eller flere billeder fra en YouTube 

video. 

Tryk på printscreen og tryk derefter på samme tid på control (ctrl) og v 

Så får I et billede, der ser sådan ud: 

 

https://skoletubeguide.dk/lav-podcasts-og-lydfortaellinger-med-wevideo/


Hvis I kun er interesseret I selve billedet fra videoen, højreklikker I på billedet. På den menu der kommer 

frem klikker I på gem som billede.  

Giv det et filnavn fx The Milleneum Goals og vælg filtypen jpeg. 

Gem det i en mappe, hvor I kan finde det igen.  

Gå til mappen og venstreklik to gange på billedet for at få det til at åbne i et redigeringsprogram 

  

Klik nu en gang på rediger og opret øverst i højre hjørne. Klik derefter på rediger i menuen der kommer 

frem 

 

 

Nu bliver billedet indrammet af et rektangel med en lille hvid cirkel i hvert hjørne 



Ved at markere et hjørne med cursoren og trække kan I gøre rammen mindre, indtil den indrammer den 

del billedet, I ønsker at bruge. 

 

Derefter klikker I på den blå pil ved siden af gem en kopi nederst i højre hjørne, hvorefter billeder 

automatisk bliver gemt i samme mapper som det første billede. 

Nu kan I indsætte det, hvor I vil i jeres dokument ligesom alle andre billeder med funktionen indsæt billede. 

 

 

Det lyder måske lidt indviklet, hvis I ikke har prøvet det før, men med lidt øvelse varer det højst 2 minutter 

at nå frem til et flot resultat. 


