
Kære deltager 
 
Som lovet følger her en opdatering vedr. vores temadag d. 22/11 om 21st skills. Vi glæder os til at byde dig 
velkommen til en spændende temadag, der med udgangspunkt i det 21. århundredes studiekompetencer, 
vil sætte særlig fokus på it og læring.  Vi er stolte over at kunne præsentere et spændende og alsidigt 
program, som vil belyse emnet fra flere vinkler og med sikkerhed give dig mindst et nyt perspektiv på it og 
læring. 
 
Selve temadagen afholdes på UCL Campus Odense på Niels Bohrs Alle i lokale NBA-B.201A (se evt. 
infotavlerne ved ankomst). Der vil fra kl. 8.30 være morgenkaffe og et rundstykke til de morgenfriske, og 
der vil ligeledes være en strækkeben pause med mulighed for en opkvikkende kop kaffe/te midt på 
formiddagen.  
 
Her kan du se det samlede program for dagen. På næste side vil der være en mere uddybende beskrivelse 
af de forskellige programpunkter, som en slags appetizer for dagen. 
 
08.30-09.00: Morgenmad 

09.00-09.05: Velkomst 

09.05-09.35: Hvad er 21st Century Skills? – Pædagogisk konsulent Celine Rigmor Louise Ferot m.fl. 

09.35-10.20: At begribe læring – nye veje ad gamle stier til professionsfagligheden – Lektor Lise Møller 

10.20-10.35: Pause 

10.35-11.20: Visuel læring som 21st Century skill? - Professor, ph.d. Mie Buhl 

11.20-12.45: Workshop 

 
Der kan naturligvis forekomme ændringer i programmet.  
 
Med hensyn til parkering på UCL Campus Odense, så er det værd at være opmærksom på, at du kan 
parkere gratis. Det er ikke nødvendigt at registrere din bil. Eneste krav er, at du parkerer inden for de 
opmærkede båse og undgår at parkere på brandveje og i gårdene ved nordfløjen, da der fortsat vil være p-
vagter, som kontrollerer dette. 
Se det efterfølgende link, hvis du vil læse mere om parkering ved UCL campus: Info om parkering på UCL 
Campus Odense 
 
 
Vel mødt alle sammen! 
 
 
Venlige efterårs hilsner 
 
Jesper V. Bertelsen 
Lise Petersen 
Thomas Ahler 
 
Afdeling for Læringsteknologi 
 

  

http://mit.ucl.dk/lokationer/ucl-campus-odense/transport-parkering-og-rejser/parkeringsforhold/
http://mit.ucl.dk/lokationer/ucl-campus-odense/transport-parkering-og-rejser/parkeringsforhold/


 

Dagens oplæg 
 
Hvad er 21.st Century Skills? 

Celine Rigmor Louise Ferot, Pædagogisk konsulent, CFU, University College Lillebælt 
Ture Reimer-Mattesen, Pædagogisk konsulent, CFU, University College Lillebælt 
Rikke Schnedler Teglskov Kristensen, Pædagogisk konsulent, CFU, University College Lillebælt 
 
Vi giver en kort introduktion til 21.skills og sætter kompetencerne i spil: hvad kan 21. skills bruges til ind i et 
UCL perspektiv? 

 
At begribe læring – nye veje ad gamle stier til professionsfagligheden  

Lektor Lise Dissing Møller, Læreruddannelsen, Future Classroom Lab, Professionshøjskolen UCC 
Studerende Nick Holmberg og Amalie Gravgaard Pedersen 
 
Future Classroom Lab, Future Classroom Teacher, det 21 århundredes kompetencer, teknologiforståelse, 
disruption og eksponentiel vækst, hvad gemmer sig under fine titler og tidens buzzwords? Og hvordan 
udmønter det sig i en konkret hverdag på en læreruddannelse i UCC? Oplægget giver et bud på, hvordan vi 
balancerer nye og eksisterende praksisser, som læreruddannelse i en foranderlig hverdag, hvor teknologi er 
et grundvilkår. 
 

Visuel læring som 21. century skill? 
Professor, ph.d. Mie Buhl, Research Center Visual Studies and Learning Design, Aalborg Universitet, Kbh. 
 
Oplægget vil fokusere på, hvordan visuel læring kan forstås, og hvordan visuelle praksisser kan bruges i en 
digital læringskontekst.  
Jeg vil komme ind på, hvad vi ved og ikke ved om visuel læring - især i digitale læringskontekster. I 
forlængelse heraf, hvorfor ViLD er blevet etableret og hvad vi arbejder med i ViLD . Jeg præsenterer 
resultater fra række forskningsprojekter, som jeg har stået for og deltaget i, og hvor digitale teknologier har 
spillet forskellige roller for udfoldelsen af visuel læring. 
 
 


