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Projektarbete 
 
Målet med projektarbetet är att skapa en eller flera videor som studenter eller andra 
intressenter kan använda för sitt lärande. Videon (en eller flera) behöver inte vara 
tekniskt spektakulära, men ska kunna tjäna som goda exempel ur ett pedagogiskt 
perspektiv.   
 
Vi kommer ägna fredagen 2 februari (13:00 till 15:15) åt projektet.  
 
Först och främst formulera ett pedagogiskt problem, som en tillhörande 
pedagogisk idé som inbegriper videoanvändning. För att realisera idén, och 
därmed hantera problemet, behöver ni (minst) fundera på aspekterna: 

• Innehåll 
• Användning 
• Form 
• Tillgänglighet 
• Teknisk plattform 
• Utvärdering 

 
Vi ska också göra en tidplaner som garanterar att alla har hunnit en bra bit på väg 
till vår tredje träff 16 mars kl. 13. 
 
Läs artikeln av Kay (2012) till på fredag! 
 
Hälsningar 
 
Per och Jonas 
 
Bilaga: Spindeln  
 
Till sista några ord om upphovsrätt. Enligt LU:s Allmänna råd om Lunds universitets 
nyttjanderätt till upphovsrättsligt skyddat material (Dnr STYR 2015/542) har LU 
nyttjanderätt till allt som görs på arbetstid och/eller som används i undervisningen: 
Universitetets rätt till användning omfattar […] sådant material […] [som] gjorts 
tillgängligt för andra i ett utbildningssyfte […] t ex [ske] genom presentation vid en 
föreläsning, vid användning av en lärplattform eller annat digitalt verktyg. 
Upphovsmannarätten tillkommer dock läraren.  
 
Musik som kan användas fritt finns på https://www.youtube.com/audiolibrary/music  
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Pedagogiskt
problem

Innehåll
Teori – ”föreläsningar”

Lösta exempel
Demo av programvara/ labb

Extramaterial
Inspirationsmaterial

Form
Film (inne/ute)

Powerpoint med röst
Intervjuer

Skärminspelning
Växling mellan program

Stillbilder
Vinjett

Teknisk plattform
Camtasia/ScreenFlow

LU Play/Screencast-o-matic
Ljudinspelning

KamerorUtvärdering
Lärande (ämnet)

Användningsmönster
Åsikter om videor

Konkurrens med annat

Tillgänglighet
Målgrupp

Offentligt/privat
Språk

YouTube, LU Play …
Påbyggnad efter hand

Användning
Repetition

Hjälp vid problemlösning
Komplement till

läroboken
Förberedelsematerial
”Flipped classroom”

Interaktivitet
Feedback till

lärare/student
Examinationsform
Utanför kursperiod


