
Didaktik, design og 
digitalisering
Konference om digitaliseringens muligheder og problemstillinger 
for læring og kommunikation

Hvilke lærings- og kommunikationsmuligheder byder forskellige typer af digitale  
platforme og  læringsressourcer på, som fx e-bøger, iPads og  
web 3.0-læringsressourcer?

Hvordan kan digitalt informationsindhold tilrettelægges didaktisk og  
informationsarkitektonisk, så undervisning og læring kvalificeres?

Hvordan kan man som underviser støtte lærende i at anvende læringsressourcerne  
til udvikling af faglige færdigheder?

Hvordan faciliterer man andres brug af teknologiske løsninger gennem vejledning  
og undervisning – og hvilke krav stilles til kompetencer og holdninger hos  
vejlederen og underviseren?

Disse spørgsmål belyser en række forskere fra forskningsprogrammet 
Didaktik, design og digitalisering, Institut for Design og Kommunikation, 
Syddansk Universitet, med afsæt i forskningsantologien Didaktik, design 
og digitalisering, udgivet på Samfundslitteratur. 

Målgruppen for konferencen er forskere og undervisere på universiteter 
og university colleges samt andre med interesse i forskning i digitalise-
ringens betydning for læring og kommunikation, såsom it-konsulenter 
og bibliotekarer.

Diskussionsindlæg ved Thomas Ryberg (Professor AAU), John Klesner 
(Formand i Danmarks IT- og medievejlederforening), Birgitte Holm   
Sørensen (Professor AAU) og Karsten Gynther (Forskningsprogramleder 
UC Sjælland). 

Deltagelse og forplejning i konferencen er gratis (først til mølle og med no show fee på 250 kr.) 

Sted: Universitetsparken 1, 6000 Kolding, Syddansk Universitet, campus Kolding, lokale 51.02 

Tilmelding til Pernille Dahl Kragh pdk@sdu.dk, senest 22. februar 

29. februar 2016, Syddansk Universitet, campus Kolding



Program
9.00-9.30 Ankomst, rundstykker

9.30-9.45 Velkomst ved institutleder Per Krogh 
  Hansen. Introduktion til dagen og bogen

9.45-10.45 Didaktik, design og digitalisering i  
  teoretisk perspektiv
  Oplæg ved lektor Nina Bonderup Dohn og  
  lektor Jens Jørgen Hansen

10.45-11.00 Kaffepause

11.00-12.00 Teknologiske tendenser og didaktiske  
  muligheder
  Oplæg ved ph.d.-studerende Jesper Jensen,  
  lektor Lars Johnsen og adjunkt Bo Skøtt

12.00-12.45 Frokost

12.45-14.00 Realisering af digitalt didaktisk design
  Oplæg ved ph.d.-studerende Else Lauridsen  
  og Veronica Yepez-Reyes, lektor Margrethe  
  Hansen Møller og informationsspecialist   
  Kirstin Remvig

14.00-14.40 Kommentaroplæg ved Thomas Ryberg  
  (Professor AAU) og John Klesner (Formand i  
  Danmarks IT- og medievejlederforening)

14.40-15.00 Kaffepause

15.00-15.40 Kommentaroplæg ved Birgitte Holm Søren- 
  sen (Professor AAU) og Karsten Gynther  
  (Forskningsprogramleder UC Sjælland)

15.40-16.00 Opsamlende diskussion med salen
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