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1. Nyhedsbrev i Netværket IKT og Læring
Torsdag den 18.
18. maj 2006

Netværket IKT og Læring
skudt i gang
Midt i en tid med et massiv fokus på begreber
som e-læring og livslang læring ser et nyt netværk inden for området dagens lys. Det er Netværket IKT og Læring, der efter grundig planlægning nu er en realitet. Det blev det mandag
den 24. april 2006, hvor e-Learning Lab på
Aalborg Universitet var vært for første seminardag, der for alvor skød netværket i gang.
Her var 35 diskussionsivrige deltagere fra såvel
uddannelsesinstitutioner som private og offentlige virksomheder mødt op.
Af netværkskoordinator Malene Larsen
malenel@hum.aau.dk

Tre timer, to oplæg, to workshop-runder, en
bunke spillekort samt en reception udgjorde
rammerne for første netværksseminar i Netværket IKT og Læring mandag den 24. april 2006. 35
forskere, studerende og medarbejdere fra virksomheder og uddannelsesinstitutioner deltog i
seminardagen, hvor fokus var at diskutere muligheder, udfordringer og problematikker omkring
e-læring samt at afklare netværkets rolle og
fremtid.
Seminardagen blev indledt af netværkets forkvinde, professor Lone Dirckinck-Holmfeld fra eLearning Lab, som fortalte om netværkets formål, aktiviteter og arbejdsform. Det blev slået
fast at, netværket bl.a. skal skabe grundlag for
udveksling og deling af viden, erfaringer, metoder og teknikker til e-læring imellem brugere,
udbydere, forskere og studerende. Ligeledes er
planerne at udvikle et virtuelt mødested, hvor
medlemmerne også kan netværke. Efter introduktionen fulgte to oplæg om e-læring ud fra
henholdsvis et undervisnings- og et virksomhedsperspektiv. Det første stod Lone DirckinckHolmfeld for, mens medlem af netværket Jette
Otvald Jensen fra Spar Nord Banks HR-afdeling
fortalte, hvordan banken anvender e-læring i
dagligdagen. Bl.a. gjorde Jette det klart, at Spar
Nord Bank ofte anvender e-læring i samspil med
almindelige kurser eller selvstudier, når den skal
indføre nye services.

Påstande og myter om e-læring
”Begrebet e-læring er gammeldags!”, ”E-læring
gør undervisning billigere!”, ”E-læring er en vig-

Gruppe 1 diskuterer påstande fra spillekortene i workshoprunde 1

tig del af et moderne læringsmiljø!” og ”Mlæring frem for e-læring!” var nogle af de påstande, som deltagerne skulle tage stilling til i
workshop-runde 1. Hver gruppe havde fået udleveret 16 spillekort, der hver indeholdt en påstand om e-læring. De påstande satte gang i diskussionen rundt omkring bordene i de tre grupper om, hvad e-læring egentlig er. Diskussionerne resulterede i, at grupperne kunne formulere
deres egne forståelser af e-læring. Gruppe 1 talte bl.a. om, hvordan e-læring forandrer en virksomhed. Gruppe 2 mente, at e-læring gør læringen bedre, og at det er e’et i e-læringsbegrebet,
der er gammeldags – ikke selve e-læringen.
Gruppe 3 konkluderede bl.a., at e-læring skal ses
som et supplement til traditionel læring.
Samlet set nåede deltagerne frem til en overordnet forståelse af e-læring som brug af nye multimedie-teknologier eller Internettet til at forbedre kvaliteten af læring ved at facilitere adgang til ressourcer og services samt fjernudveksling og samarbejde.

Et godt sted at netværke og dele viden
Deltagerne blev i workshop-runde 2 bedt om at
diskutere, hvad de har brug for fra netværket.
Mange af medlemmerne lagde netop vægt på vigtigheden af dét at kunne netværke med andre,
der har erfaringer inden for området. Ligeledes
blev videndeling fremhævet som et behov for
mange af medlemmerne. Fra undervisningsinstitutionernes side er det netop muligheden for at
kunne følge med i, hvad der foregår i erhvervslivet, der er interessant – og omvendt; erhvervsli-
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vet er interesseret i at kende til den nye forskning.
I forhold til et kommende virtuelt mødested for
netværket blev det diskuteret, hvordan medlemmernes rolle skal være. Kort sagt: Skal en
hjemmeside for Netværket IKT og Læring være
et sted, hvor man som medlem kan ’nyde’ – eller
skal man også ’yde’ for at kunne nyde godt af de
ressourcer eller den viden, som netværket tilbyder? Flere af medlemmerne gav udtryk for, at de
gerne ville ’yde’ eksempelvis i form af indlæg eller sparring i et diskussionsforum eller ved at dele konkrete e-læringsværktøjer eller cases med
hinanden.

reception, hvor de yderligere fik mulighed for at
udøve noget af det, der netop er formålet med
Netværket IKT og Læring; nemlig at ’netværke’
med hinanden.

Husk 2. seminardag i netværket den 31. maj 2006
Husk, at e-Learning Lab slår dørene op for 2. seminardag i Netværket IKT og Læring onsdag den
31. maj 2006 fra kl. 14 – 17 på Aalborg Universitet, Kroghstræde 1, 9220 Aalborg Øst. Her vil
temaet være ’Hvor er e-læring på vej hen?’, og
deltagerne vil bl.a. arbejde med konkrete cases i
en design-workshop, og der vil være oplæg om
trends inden for netværkslæring. Alle medlemmer modtager snarest pr. e-mail en invitation indeholdende et program.
Du kan tilmelde dig seminardagen hos netværkskoordinator
Malene
Larsen
på
malenel@hum.aau.dk. Her kan du også tilmelde
dig og din virksomhed til selve netværket, hvis I
ikke allerede er medlem.

Om Netværket IKT og Læring
•

Netværket IKT og Læring danner grundlag for
fælles viden- og erfaringsudveksling omkring
IKT-støttede læreprocesser for forskere, studerende og medarbejdere fra virksomheder
og uddannelsesinstitutioner.

•

Netværket er oprettet med støttet fra ForskerKontakten under Det Jysk-fynske erhvervssamarbejde.

•

Netværket har pt. 65 medlemmer fra uddannelsesinstitutioner eller private og offentlige
virksomheder landet over.

•

Det er gratis at deltage i netværket, som også
er åbent for nye medlemmer.

Fremlæggelse af behov og ønsker til netværket efter workshop-runde 2

Der var bred tilfredshed med serminaragen
blandt deltagerne. Mange gav udtryk for, at de
var glade for at blive introduceret til feltet og
var tilfredse med oplæggene. Ligeledes mente
de, at det fungerede godt med spillekort til at
facilitere diskussionen i grupperne. Og efter således at have diskuteret ivrigt i tre timer blev de
35 deltagere ”lukket ud” af seminarlokalet til en

•

Styregruppen for netværket består af:
- Professor Lone Dirckinck-Holmfeld fra eLearning Lab på Aalborg Universitet
- Lektor Bo Fibiger fra Århus Universitet
- Bankdirektør John Lundsgaard fra Spar
Nord Bank A/S
- Sekretariatschef Nanna Skovrup fra Center
for IT-Anvendelse.

2. netværksseminar afholdes onsdag den 31.
maj hos e-Learning Lab.
Alle er velkomne.
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