
Didaktik 2.0 
- Læremiddelkultur mellem tradition og  
innovation i folkeskolen
Torsdag den 27. maj 2010, 
University College Lillebælt, Asylgade 7-9, Odense

K
O

N
F
E
R
E
N
C
E

Læs mere og tilmeld dig på www.laeremiddel.dk



På konferencen præsenterer Læremiddel.dk resultaterne af et 2-årigt udviklingsprojekt.  
Projektet har kortlagt lærere og elevers brug af gratis internetbaserede materialer med  
henblik på at udvikle og formidle viden om nye undervisnings- og arbejdsformer, der kan 
matche de udfordringer, som brugen af internettet giver skolen. På konferencen præsenteres 
modeller, begreber, refleksioner og teorier for en ny didaktik 2.0 - begreber og principper 
som er udviklet i et aktionslæringsforløb med lærere i Kolding, Odense og Køge kommuner.

Projektets resultater formidles i bogen Didaktik 2.0 - Læremiddelkultur mellem tradition og 
innovation. Bogen udleveres til konferencedeltagerne på konferencedagen og er inkluderet i 
konferenceprisen.

På vej mod en ny didaktik i skolen

9.00 – 9.30  Indskrivning og kaffe

9.30 – 9.45 Velkomst 
 Præsentation af projektet Læremiddelkultur og didaktik 2.0

9.45 – 10.30 Didaktik 2.0 – didaktisk design for skolen i vidensamfundet 
 v/ Rene B. Christiansen og Karsten Gynther, University College Sjælland

10.30 – 10.45 Pause

10.45 – 11.30 Web 2.0 skrivepædagogik
 v/ Vinnie Lerche Christensen og Jens Jørgen Hansen, University College Syd

11.30 – 11.45 Pause

11.45 – 12.30 Når web 2.0 møder lærerne i skolen 
 v/ Niels Grønbæk og Rikke Schultz, University College Lillebælt

12.30 – 13.15 Frokost

13.15 – 14.00 Paneldebat af emnet: Er didaktik 2.0 svaret på skolens udfordringer?
 Panelet består af: 
 Carsten Jessen, DPU, Århus Universitet 
 Nina Bonderup Dohn, SDU 
 John Klesner, Hammel skole

14.00 – 14.15 Pause

14.15 – 14.45 Åben debat af emnet: Er didaktik 2.0 svaret på skolens udfordringer?

14.45 – 15.00 Det magiske læremiddellandskab 
 v/ Jens Jørgen Hansen, University College Syd

Program



Didaktik 2.0 – didaktisk design for skolen i vidensamfundet 
Rene B. Christiansen og Karsten Gynther
Oplægget begrunder, hvorfor didaktik 2.0 er et nødvendigt paradigmeskift i skolen. Der præsen-
teres en didaktik 2.0 planlægnings- og refleksionsmodel, som sætter fokus på, hvad eleverne 
skal lære, hvordan de får adgang til viden, hvordan de kommunikerer, hvad de har lært, hvordan 
læreren kan stilladsere og evaluere elevernes læringsaktiviteter og ikke mindst, hvordan undervis-
ningen skal tilrettelægges i tid i form af læringsaktiviteter og undervisningsaktiviteter afviklet som 
loops. 

Web 2.0 skrivepædagogik
Vinnie Lerche Christensen og Jens Jørgen Hansen 
Web 2.0 teknologier åbner for et nyt syn på skriveprocessen, på konteksten for skrivning, på 
vejledningsformer og på nye måder at skabe og præsentere indhold på. Oplægget givet et bud 
på, hvordan web 2.0 kan inddrages i fagene og bidrage til faglig innovation. 

Når web 2.0 møder lærerne i skolen 
Niels Grønbæk Nielsen og Eva Rikke Schultz 
Lærere er forankret i forskellige pædagogisk grundsyn, der har betydning for, hvordan undervis-
ning planlægges og gennemføres. Disse grundsyn udfordres af Web 2.0, men de pædagogiske 
grundsyn udfordrer også web 2.0. Det er ikke alt, der dur i skolen.

Det magiske læremiddellandskab 
Jens Jørgen Hansen 
Det magiske læremiddellandskab er endnu en ny bog fra Læremiddel.dk. Bogen giver et 
overblik over et broget læremiddellandskab i rivende udvikling. Bogen demonstrerer forskel-
lige typer læremidlers indflydelse på læring og undervisning i skolen og giver et bud på hvor-
dan læremidler kan vurderes. Bogen kan købes på konferencedagen.

Uddybet program



Tid og sted
Torsdag den 27. maj 2010 kl. 9.00-15.00
University College Lillebælt, Asylgade 7-9, 5000 Odense C.

Pris
Kr. 1.000,- inkl. fuld forplejning samt bogen Didaktik 2.0 - Læremiddelkultur mellem tradition 
og innovation. Bogen udleveres ved indskrivning på dagen.

Tilmelding
Tilmelding sker elektronisk via Læremiddel.dks hjemmeside: www.laeremiddel.dk. Sidste frist for 
tilmelding er 27. april 2010. Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb.

Arrangør
Karsten Gynther, Læremiddel.dk, kgy@ucsj.dk 
Tina Danielsen, sekretær, Læremiddel.dk, tida@ucl.dk

Læremiddel.dk er et nationalt videncenter for læremidler. Videncentret er et partnerskab 
mellem University College Lillebælt, University College Sjælland og University College Syd. 
Formålet med videncentret er at udvikle ny viden om læremidler. Se også www.laeremiddel.dk.
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