
KONFERENCE 
OM E-LÆRING
– MED PÅ FOKUS PÅ NY TEKNOLOGI I UNDERVISNINGEN

Find vejen frem
VIA University College 



PROGRAM

10.00-10.30  Kaffe og brød, registrering
 
10.30-10.45 Velkomst
  v/ Netværksgruppen og David Mayntz, chef for Forskning og Innovation, Videreuddannelse  

og Kompetenceudvikling, VIA

10.45-11.40 Nye interaktionsformer med teknologien skaber nye læringsrum
  v/ Esben Hardenberg

11.45-12.40 FabLab@School – på vej mod en digital design dannelse i folkeskolen
  v/ Ole Sejer Iversen

12.45-13.30 Frokost 

13.30-14.15 Workshoprunde 1 

14.15-14.40 Kaffepause 

14.40-15.25 Workshoprunde 2
 
15.30-16.15 Dagen rundes af med nogle indtryk fra dagen og med et oplæg om: 
  Uddannelsesteknologi og didaktisk design for det 21. århundrede
  v/ Kasten Gynther

16.15-16.20 Farvel og tak for i dag
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KONFERENCE OM E-LÆRING 
– MED FOKUS PÅ NY TEKNOLOGI I UNDERVISNINGEN 

Professionshøjskolerne UCC, UC Syddanmark og VIA indby-
der til konference om e-læring den 31. marts 2014. 
Konferencen har fokus på de mange forskellige teknologier, 
som for alvor er på vej ind i klasseværelset, samt på de nye 
udfordringer, dette giver for underviseren. Ikke bare bringer 
elever og studerende deres egen teknologi og erfaringer med 
ind i undervisningen, men der åbner sig også konstant nye 
muligheder, foranlediget af teknologierne. 
Flere og flere kommuner har taget initiativ til at udlevere  
tablets til børn fra vuggestue til udskoling, og der arbejdes sta-
dig mere med de muligheder, som gives af web 2.0-teknolo-
gierne. Rundt omkring på uddannelsesinstitutionerne er man 
så småt begyndt at indrette teknologiske eksperimentarier og 
laboratorier, hvor fx 3D-printere, Wii-, Kinect- og robottekno-
logier kan udforskes.  

Konferencen tager fat i de didaktiske, pædagogiske og læ-
ringsmæssige muligheder, de nye teknologier kan afstedkom-
me. Der vil være bud på, hvilke teknologier der kan være på 
vej, og hvordan vi i uddannelsesverdenen kan forholde os til 
den hastige udvikling. Men ikke mindst vil der være en række 
workshops med konkrete eksempler på, hvordan den enkelte 
underviser kan anvende teknologierne i sin undervisning. 

Ordstyrer på konferencen er Hanne Wacher Kjærgaard, Cen-
ter for E-læring og Medier, VIA
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”Konferencen tager fat i de didaktiske, pædagogiske og læringsmæssige 
muligheder, de nye teknologier kan afstedkomme. Der vil være bud på, hvilke 
teknologier der kan være på vej, og hvordan vi i uddannelsesverdenen kan 
forholde os til den hastige udvikling.”

OPLÆG

Nye interaktionsformer med tek-
nologien skaber nye læringsrum

v/ Esben Hardenberg, kandidat i digital 
design, projektchef i Radr, hvor han 
arbejder med at skabe overblik og 
indsigt i de nye produkter, tjenester og 
services, der er drevet af ny teknologi

Indgangen til teknologi er lige dele mas-
semarked og den hastigt voksende 
underskov af nye produkter og teknolo-
gier, der vokser ud af start-up miljøer og 
de såkaldte hacker spaces verden over.
Esben Hardenbergs oplæg handler om 
de mange måder, ny teknologi møder 
brugeren på, og de ændringer i vores 
hverdag, som den teknologiske udvik-
ling fører med sig. En udvikling, der vil 
forandre vores måde at tænke tekno-
logi, uddannelse og undervisning på.

FabLab@School – på vej mod 
en digital design dannelse 
i folkeskolen

v/Ole Sejer Iversen, Professor, CAVI, 
Aarhus Universitet

It er en fast bestanddel af den nye 
danske folkeskole. Teknologien anven-
des som et værktøj til at erhverve sig 
ny viden, men teknologien har også 
et dannelsesperspektiv i forhold til at 
kunne begå sig i et teknologimedieret 
samfund. Dannelsesperspektivet rum-
mer ikke blot en forståelse for tekno-
logi, men også en funderet forståelse 
for, hvordan vi skaber vores tilværelse 
igennem design af vores digitale omgi-
velse. Oplægget går tæt på visionerne 
bag FabLab@School projektet, hvor 
børn og lærere i praksisnær værksteds-
undervisning udvikler modelforståelse 
for nye digitale teknologier og samtidig 
trænes i designtænkning. 
Fablab@school er et 3-årigt internatio-
nalt forskningssamarbejde mellem bl.a. 
Aarhus Universitet og Stanford Univer-
sity støttet af Industriens Fond i et sam-
arbejde med VIA University College, 
Microsoft, Bremen University, Silke-
borg, Vejle og Aarhus kommune.

Uddannelsesteknologi og didak-
tisk design for det 21. århundrede

v/Karsten Gynther, leder af Education 
Lab – forskningsprogram for Teknologi 
og Uddannelsesdesign – Forskning og 
Innovation, University College Sjælland

Oplægget diskuterer digitale teknolo-
giers pædagogiske potentiale, og med 
afsæt i eksempler fra både folkeskolen 
og professionsuddannelserne, og det 
som oplægsholderen kalder ”5 misfor-
ståelser om it-integration”, præsenteres 
nogle nye didaktiske design- og refl ek-
sionskategorier og en organisations-
didaktisk model, der kan understøtte 
transformativt og designorienterede 
undervisere, uddannelsesudviklere og 
forskere i deres arbejde med at inno-
vere pædagogisk praksis understøttet 
af digitale teknologier. 



PRAKTISKE OPLYSNINGER

Tid og sted
Mandag den 31. marts 2014 kl. 10.00-16.20

VIA University College,
Hedeager 2,
8200 Aarhus N

Pris
1150 inkl. forplejning

Tilmelding
Online tilmelding på via.dk/konferencer
Sidste frist for tilmelding den 24. marts 2014

Kontakt
For yderligere information:
• Henrik Tarp Vang (htv@ucc.dk) tlf. 4189 7047 
• Hanne W. Kjærgaard (hwk@viauc.dk) tlf. 8755 3095 
• Minea Neigaard (mnei@ucsyd.dk) tlf. 7266 5647

WORKSHOPS
Læs mere om den enkelte workshop på vedlagte indstik.

1. Mitii - digitalt redskab til læring
v/Michael Smærup, cand.pæd.soc., ph.d. stud. og adjunkt 
ved Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VIA

2. Bevægelsesteknologi med særligt fokus på arbejdet 
med X-box i undervisningen.
v/Lars Myhre Hansen, folkeskolelærer og cand.scient i human 
fysiologi, lektor/underviser i idræt på læreruddannelsen, UCC

3. Flipped Learning – mere end blot videoer 
v/ Roland Hachmann, adjunkt, læreruddannelsen og projekt-
leder på projektet Multimodale Muligheder, UC Syddanmark

4. Augmented Reality (AR) – et digitalt lag på virkeligheden
v/ Hanne Søgaard, lektor og master i IKT og læring, og Bo 
Alstrup, lektor i billedkunst og master i Design, UC Syddan-
mark

5. Produktionsdidaktik 
v/Lars Due Arnov, cand.mag. i historie, samfundsfag og me-
diefag samt master i IKT og læring. Lektor og it-koordinator 
på Gribskov Gymnasium samt gymnasiekonsulent på Center 
for Undervisningsmidler, UCC

6. Anvendelse af simulations-baseret læring i sygeplejer-
skeuddannelsen.
v/ Tina Hartvigsen, adjunkt og Rikke Buus, lektor, Sygeplejer-
skeuddannelsen i Randers, VIA

7. Nye teknologier i relationsbårne professioner 
– eksempler fra socialrådgiveruddannelsen
v/Airo Bjarking, uddannet socialrådgiver, lektor i Socialt 
arbejde og Master i IKT og Læring, underviser på Socialråd-
giveruddannelsen, Institut for Socialt arbejde, Metropol

8. Gør Facebook mere brugbar til undervisning!
v/ Peter Chr. Andersen, der har stiftet onlineløsningen 
www.deedak.dk

9. Pædagogisk udfordring: Hvordan bruge Lync 
til seminarer med mange deltagere?
V/ Eva Nielsen, adjunkt og underviser på netuddannelsen i 
Viborg og Århus, Sygeplejerskeuddannelsen VIA

Find vejen frem
VIA University College 


