
ALVERDENS TV-UDSENDELSER   |  NYE KURSER  |  GRATIS UNDERVISNINGSMATERIALER

BRUG TV
I UNDERVISNINGEN OG PÅ STUDIET

GRATIS KURSER FOR ALLE 
MED AVU-ABONNEMENT

DR2, Danas have Polfoto

DR1, Ernst i svømmehallen

ZDF, Bündnis oder

ZDF, Die WölfeNRK, Monsen på vildspor



Vælg mellem alverdens titler
I CFU’s base kan du finde materialer der 
dækker alle fagligheder og niveauer, og du 
kan finde stof til de fleste digitale hjemme
opgaver. Her kan du finde udsendelser 
fra et stort antal danske og udenlandske 
tvkanaler. Og medie udbuddet spænder 
bredt, lige fra tv udsendelser, kortfilm, 
reklamefilm, musik videoer, dokumentar film 
og spillefilm.

TV2, Eat shit and die

DR2, Konspirationernes tid

BBC Prime, Rabbits

ARD, Schiffe als Riffe

DR3, Sådan bygger man en planet



BRUG DIT AVUABONNEMENT

Boost din faglighed  
med nye kurser
To gange om året kan du deltage i 
kurser, der giver dig ny inspiration 
til, hvordan du kan bruge medier og 
digitale teknologier i undervisningen. 
Kurserne er baseret på en kombina
tion af pædagogik, didaktik og 
medieanalyse og vil være målrettet 
praksis og faglighed fra lærernes 
hverdag og Professionshøjskolernes 
studier.

Som underviser har du  
automatisk adgang til en 
verden af læring med  
levende billeder. Tusindvis  
af streambare tv-udsend-
elser i et væld af medie-
genrer ligger klar til brug  
i CFU’s base.

Få adgang til gratis  
undervisningsmaterialer
På avumedier.dk kan du løbende få 
adgang til materialer, der diskuterer 
og beskriver pædagogisk brug af 
medier. Materialerne tager udgangs
punkt i lærebogen ’Læring med 
levende billeder’, der er baseret på 
erfaringerne fra en række praktikere 
og teoretikere.
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Der er mange grunde til at bruge levende billeder i undervisningen. 
Tv-udsendelser har særlige fordele, når vi skal lære sprog, eller når 
vi skal huske og forstå information. De levende billeders fortællinger 
kan gøre komplekse temaer vedkommende, og de kan virkeliggøre 
historiske epoker og få os til at sanse, føle, opleve og forstå verden 
på helt andre måder end bøgerne. 

FOLD LÆRINGSPOTENTIALET UD

Tv-udsendelser fra fx History Channel, Animal Planet eller  
National Geographic kan gøre naturvidenskabelige emner levende  
og vedkommende.

 National Geographic, Jorden under vand



Fremmedsprogede tv-programmer er 
et vindue til andre landes sprog og kultur  
– og et spejl på vores egen kultur. 

Reality-programmer giver os  
– via kameraet, som fluen på 
væggen – en indsigt i sociale 
relationer og moralske dilemmaer.

SVT, Packet og klart, Venedig TV2, Ingen kære mor



Dokumentarfilm kan kaste et kritisk og debatterende 
blik på et aktuelt emne. 

Tv-reklamer er fremragende som udgangspunkt 
for diskussion af værdier, kønsroller og ikke mindst 
kommunikation.

TV2, Armadillo

Gunnar og Minna

P
olfoto



SÅDAN GØR DU

Find gratis undervisningsmaterialer her
På avumedier.dk kan du finde undervisningsmaterialer samt læse 
en online version af bogen ’Læring med levende billeder’.

Hos CFU kan du finde pædagogiske vejledninger til udvalgte 
tv-udsendelser: mitcfu.dk/filmogtv

Faglige kurser
Med skolens abonnement hos AVU-medier kan underviserne 
komme på gratis kurser.

Find de levende billeder her
På mitCFU kan du som underviser streame tusindvis af tv- 
udsendelser, kortfilm, tv-reklamer, dokumentarfilm og spillefilm. 
Du skal bare bruge dit UNI-login for at logge ind.



Som underviser har du mulighed for at bruge tv-udsendelser og 
film til en lang række formål - både når du underviser, og når 
du vejleder elever og studerende i forbindelse med opgaveskriv-
ning og praktik. 

  Få adgang til tusindvis af streambare tv-udsendelser
  Bliv klædt på til at undervise med levende billeder
  Få adgang til undervisningsmaterialer og faglig debat
  Få faglig inspiration gennem undervisningsmaterialer

LEVENDE BILLEDER

CFU servicerer grundskoler og andre uddannelsesinstitutioner. Centrene er  
for ankrede i regionernes professionshøjskoler og har afdelinger over hele landet.  
CFU udlåner læremidler, vejleder om brugen af dem og udbyder faglige og  
pædagogiske kurser og temadage.

AVU-medier er en nonprofit forening, der sikrer skoler og uddannelsesinsti
tutioner adgang til film og tvudsendelser mv., som kan gøre undervisningen 
levende og tidssvarende for både studerende og undervisere.

AVUmedier støtter det faglige arbejde omkring pædagogisk mediebrug gennem 
kursusvirksomhed, lærebogsproduktion og undervisningsmaterialer formidlet på 
avumedier.dk

Du tilmelder dig kurserne på dit lokale CFU, se hjemmesider på cfu.dk


