
Workshop om 

It-medieret læringsdesign for videnstransfer mellem kontekster 

Afholdt af Speciel Interest Group Pædagogisk praksis i it-medieret læring 

Dag og tid: 8. juni 2018 kl. 9.45-10.45 

Sted: SDU Kolding, lokale 61.01 

Speciel Interest Group Pædagogisk praksis i it-medieret læring under Dansk Universitetspædagogisk 

Netværk inviterer hermed til workshop om it-medieret læringsdesign for videnstransfer mellem kontekster. 

Transfer af viden går grundlæggende ud på at anvende viden, lært i én sammenhæng, i en anden. Både 

empirisk og teoretisk forskning viser, at transfer ofte er problematisk og kræver transformation af det lærte 

i tilpasning til den nye kontekst. Dette gælder både på mikroniveau, f.eks. i anvendelsen af fagindhold fra ét 

fag i et andet fag, og på makroniveau, f.eks. i anvendelsen af fagindhold fra universitetet i praktikophold og 

i senere professionel praksis. På denne workshop sætter vi fokus på, hvordan man kan anvende it til at 

understøtte studerende i at overføre og tilpasse viden mellem kontekster, både på mikro- og makro-

niveauet. Vi forstår it bredt og vil behandle en række forskellige it-didaktiske metoder, fra 

simulationsprogrammer til diskussionsfora.  

Formatet er en serie korte inspirationsoplæg med præsentation af læringsdesign, efterfulgt af 

cafebordsdiskussioner, hvor deltagerne i mindre grupper kan diskutere de læringsdesigns, de er særligt 

interesserede i, med særligt fokus på anvendeligheden af læringsdesignsene i egen praksis. 

På næste side fremgår 6 læringsdesigns, som vi allerede nu ved, vil blive præsenteret. Der er imidlertid 

plads til præsentation af yderligere 4 læringsdesigns, og vi inviterer hermed deltagere til at bidrage med 

egne læringsdesigns. Forslag til læringsdesign, som man gerne vil præsentere, sendes til Nina på 

nina@sdu.dk senest den 31. maj. Endeligt program med alle læringsdesigns rundsendes umiddelbart 

herefter til de tilmeldte deltagere. 

Program:  

9.45-10.00: Velkomst og rundstykker 

10.00-11.00: Første runde inspirationsoplæg, 5 x 10 min. 

11.00-12.00: Cafebordsdiskussioner, 3 runder a 20 min.  

12.00-12.30: Frokost 

12.30-13.30: Anden runde inspirationsoplæg, 5 x 10 min. 

13.30-14.30: Cafebordsdiskussioner, 3 runder a 20 min.  

14.30-14.45: Kaffe, kage og farvel 

Forplejning finansieres af forskningsprogram Didaktik, design og digitalisering, Institut for Design og 

Kommunikation, SDU. Transport til Kolding finansieres af DUN for SIG-medlemmer. 

Tilmelding sker til Anette Bjerre Jensen, DUN, anetteb@sdu.dk senest den 28. maj. 

Med venlig hilsen, 

Nina Bonderup Dohn, SDU; Thomas Ryberg, AAU; Christian Dalsgaard, AU, 

ledere af SIGen Pædagogisk praksis i it-medieret læring 

mailto:nina@sdu.dk
mailto:anetteb@sdu.dk


Allerede indmeldte læringsdesigns 
• Transfer fra teori til lab gennem simulationsprogrammer, ved Michael May, Institut for Design og 

Kommunikation, SDU 

• It-baserede rollespil som simuleret social praksis, ved Nina Bonderup Dohn og Jens Jørgen Hansen, 
Institut for Design og Kommunikation, SDU 

• Problemorienteret Gruppearbejde – materialitet og artefakters rolle i transfer, ved Thomas Ryberg og 
Jacob Davidsen, Institut for Kommunikation og Psykologi, AAU 

• Studerende som didaktiske designere af akademisk it-skoling, ved Ulla Konnerup, Institut for 
Kommunikation og Psykologi, AAU 

• At tænke med data, ved Francesco Caviglia, Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, AU 

• Open Online Course: samspil mellem akademisk praksis og profession, ved Tom Gislev, Center for 
Undervisningsudvikling og Digitale Medier, AU 


