
 

                

 

Workshopkonference: It som didaktisk værktøj i 
KLM, religion og kristendomskundskab 

13. november 2012, kl. 11.00-17.00, Aalborg Universitet, Campus København 
(A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV) 
 

st, kaffe, sKursuspris: 100,‐ (froko andwich v/kursusafslutning). 
Indbetales på: reg. nr. 1551 – kontonr.  4952 261 504 
Tilmelding: ved mail til riis@ucc.dk senest 30.oktober, meget gerne tidligere. 
 
 
Program for dagen: 
 

11.00 – 11.45:  IT og didaktisk design, ved lektor, Ph.d.-studerende, Anne-Mette Nortvig 
  

En digitalt understøttet undervisning kræver didaktiske overvejelser ang. valg af undervisnings- og 
arbejdsformer i forberedelsen af timerne, så den digitale teknologi bliver et middel til at nå de faglige 
mål. Teknologien er imidlertid ikke neutral men påvirker i høj grad fagets indhold og de studerendes 
forståelse af dette. I oplægget vil der blive fremlagt og diskuteret forskellige syn på den digitale 
teknologis rolle i undervisningens design i religionsfaget, ligesom der vil blive peget på muligheder for 
understøttelse af sammenhængen mellem fagenes teoretiske og praksisrelaterede områder.  

 

11.45 – 12.30:  It og religion i folkeskolen ved fagkonsulent Marianne Dietz 

Ministeriet for Børn og Undervisning har fokus på øget integrering af it i folkeskolen. Med afsæt i 
ministeriets strategi herfor og med eksempler fra praksis gives der i oplægget et bud på, hvorfor og 
hvordan it kan anvendes som pædagogisk og didaktisk værktøj i undervisningen i 
kristendomskundskab. 

 

12.30 – 13.15:  Frokost i Aalborgs Universitets kantine 
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13.15 - 14.30:  It i linjefaget kristendomskundskab/religion: 
 
 Feltarbejde på nettet, ved lektor Mona Høgh 

Feltarbejde er en væsentlig metode både for studerende på linjefaget og elever i 
Kristendomskundskab til at få forståelse for, hvad religion er, og hvordan dens tilhængere lever 
og praktiserer deres tro. Men ofte sætter tid og ressourcer grænser for, hvad der kan undersøges 
og i hvilket omfang. Men via forskellige hjemmesider kan man på få sekunder rejse til fx Tibet 
for at opleve og udforske hverdagen i et buddhistisk kloster. Erfaringer med virtuelt feltarbejde 
med et linjehold vil blive inddraget og diskuteret.  

 

 Religion i virtuelle 3Dverdener, ved Anne-Mette Nortvig 

At opleve andre religioner, som de ser ud, når de designes og tingsliggøres af de troende selv, 
kan være en måde at få et anderledes indblik i en religion på, og i den virtuelle 3D-verden, 
SecondLife, findes mulighed for at opleve dette og tale med de troende i form af avatarer. På 
baggrund af en case med et linjehold vil erfaringer fra SecondLife og denne verdens relevans for 
faget blive diskuteret.   

 
 
14.30 – 15.45:  It i KLM: 
 
  It som mødested for kulturel udveksling og udvikling af medborgerskab, ved lektor 
  Birgitte Bækgaard 

Kan IT redskaber rykke verden ind i klasserummet? I forhold til verdensborger- og 
medborgerskabsdannelse har nettet mange muligheder. Vi vil se eksempler på, hvordan blandt 
andet eTwinning og blogs giver mulighed for at kommunikere ud af klasserummet og etablere 
bro mellem elever og studerende fra forskellige dele af verden - og hvordan netop 
medborgerskabsidealer herved kan fremmes. 

 
 It som læremiddel: Ibog i KLM, ved lektor Dorete Kallesøe 

De pædagogiske principper bag og foreløbige erfaringer med anvendelse af i-Bogen Livsideer 
(Bækgaard, Bækgaard & Kallesøe (red), Systime 2012) i KLM-undervisningen vil blive delt med 
deltagerne! Der vil blive plads til spørgsmål og (selv)kritiske indvendinger. 

 

15.45– 17.00:  Kaffe og Workshops 

Udveksling af erfaring med digitale værktøjer i undervisningen, afprøvning af  programmer, 
apps og hjemmesider. (Til arbejde med SecondLife er det en god ide i forvejen at have 
downloadet SecondLife vieweren og oprettet en avatar på: https://secondlife.com/?lang=en-US) 

--- 

PS: Spisning 17.00 finder sted Peter Holms Vej 27 (beboerhus), 2450 København SV (genbo til 
kursussted).  – Fra 18.00‐21.00: Generalforsamling 2012 i LURF her, jf. separat indkaldelse. 
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