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Tips til at finde gode videoklip på internettet
Her får du et par gode genveje til et stort udvalg af videofilm om organisation og ledelse.
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1. Danmarks Radio – Danskernes Akademi
DR har siden januar 2010 produceret ca. 900 videoer inden for et bredt felt om videnområder. I samarbejde
med universiteter og andre videncentre, hvor forskere brænder for at dele deres viden, har DR fremstillet
videoklip på max 20 minutter om udvalgte emner.
Under videnområdet Økonomi og ledelse findes der en lang række gode oplæg og forelæsninger om
specifikke emner, som fx bureaukratiet, matrixorganisationer, bæredygtig ledelse, offentlig ledelse,
involverende ledelse, lean og arbejdsmiljø, for blot at nævne nogle enkelte.
Herunder får du det direkte link til fagområdet økonomi og ledelse, samt to skærmkopier, så du kan
orientere dig om udvalget.
http://www.dr.dk/DR2/Danskernes+akademi/Oekonomi_Ledelse/20100106123819.htm?page=1&compon
entConfigGuid=b5d0faf0-9b3c-461e-9a45-c3d51af11600
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Det er også muligt at downloade de nyeste af disse videoer som Podcast, se mere om det her:
http://www.dr.dk/DR2/Danskernes+akademi/Podcast/
Det er vigtigt at understrege to ting i forbindelse med brugen af disse links:
1. At der til stadighed kommer nye videoklip til, så disse skærmkopier fra den 17. september 2013, er
blot ment som inspiration. Klik ind og se den nyeste liste.
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2. At DR´s hjemmeside er meget dynamisk, og det betyder, at materialerne kan få en ny placering på
siden, så de vante links skal kontrolleres med jævne mellemrum
DR´s materialer og videoklip på hjemmesiden er frit tilgængelige og må gerne vises i forbindelse med
undervisningen.

2. Væksthus for ledelse – lederweb.dk
Væksthus for ledelse er et samarbejde mellem Kommunernes Landsforening, Danske Regioner og KTO, der
er forhandlingsfællesskabet af ansatte i kommuner og regioner.
Lederweb.dk rummer et meget stort udvalg af artikler, videoer og online værktøjer, der kan anbefales til de
studerende.
Når du går ind på www.lederweb.dk kan du fra forsiden (nedenstående skærmkopi) enten vælge at gå
videre under fanerne: Strategi, Personaleledelse eller Dig selv. Her vil du finde en stor detaljeringsgrad i
underemner og under hver af disse rigtig mange gode artikler og øjebliksbilleder. Artiklerne skal ses som
praktiske råd til håndtering af udfordringer i hverdagen og indeholder som oftest ikke henvisninger til
modeller eller teorier.

Du kan også vælge at klikke på ”Væksthusets udgivelser”. Her får du så materialerne kategoriseret efter
udgivelsesformen:
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Fortsætter du herfra med at trykke på online værktøjer åbenbarer der sig en række gode videoklip, som du
kan anbefale dine studerende at se nærmere på.
Under linket ”Ledere der spirer” vil du kunne finde oplæg om en række dilemmaer, som ledere ofte møder i
hverdagen. Disse dilemmaer kan fx anvendes som afsæt for de studerendes diskussioner eller arbejde med
problemformuleringer til opgaver.

3. Jyske Bank TV
Som en del af sin nyhedsformidling har Jyske Bank en hjemmeside, der hedder jyskebank.tv
Klikker du nederst på siden videre til Erhverv, så møder du et udvalg på 180 videoklip om nyheder inden for
erhvervsområdet og altså også en del om ledelse.
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Hvis du i søge-ruden for oven (find indslag) aktiverer søgeordet ledelse, kommer du videre til de videoklip,
der specifikt drejer sig om ledelse:

Disse videoklip er korte og præcise og kan egne sig som et kort oplæg på en diskussion sammen med
holdet.
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4. TED Talks
TED er en non-profit organisation, der har til formål at sprede ideer, der netop er værd at sprede. TED står
for Technology, Entertainment and Design. Deres motto er Ideas Worth Spreading. Med tiden er
områderne udvidet fra de oprindelige 3 nu at indeholde et utal af kategorier.
Foredragene er på omkring 20 minutters varighed, og ofte med publikum. Udfordringen er at de foregår på
engelsk, men det er muligt at få danske undertekster på en del af dem.
Hvis du målrettet vil gå efter at søge i udvalget af TED Talks med danske undertekster kan du gøre således:
Klik ind på http://www.ted.com/talks (skærmkopien herunder)

I søgefeltet, hvor der står ”Explore the full catalog” kan du i feltet ”show talks subtitled in” vælge ”Danish”,
og hvis du længere nede vælger emneområdet ”Business” får du et udvalg på 60 videofilm med danske
undertekster.
Du kan også nederst på siden vælge at klikke på ”View all topics” – så får du listen med alle emner og kan
herefter vælge emneområde. Hvis du bruger denne fremgangsmåde, må du i starten af hver enkelt film selv
undersøge om det er muligt at aktivere danske undertekster. Det gør du i kontrolpanelet, hvor du også
starter/stopper og regulerer lyden.

5. Andre sites på nettet
Et af de mest populære steder at søge efter videoer på nettet er www.youtube.com
Her kan du søge titler på både engelsk og dansk. Hvis du fx indtaster søgeordet ”ledelse” får du ca. 8.000
resultater at vælge imellem.
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Som med andre åbne tjenester på nettet får de dermed et bredt udsnit af alt der fx drejer sig om ledelse,
hvorefter du selv må foretage en sortering i forhold til kvalitet, indhold, formål og seriøsitet.
Harvard Business Management Courses – her er der nogle få der kan downloades frit
http://freevideolectures.com/University/Harvard/Business-Management/Subject/Page1#
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Learners TV:
http://www.learnerstv.com/Free-Management-video-lecture-courses.htm
Learning Out Loud:
http://www.learnoutloud.com/Free-Audio-Video/Business/Leadership-and-Management
Free Video Lectures:
http://freevideolectures.com/Subject/Business-Management/VideoCourses/Page2
…...for blot at nævne nogle få!
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