FALIHOS inviterer til årskonference:

Digital undervisning og formidling i kulturfagene
Danmarks Jernbanemuseum, 7/10 2017, kl. 10-16
Hvordan ser nutiden og fremtiden ud for digital undervisning og formidling i
kulturfagene? Hvad forskes der i, og hvilke værktøjer findes der nu og i morgen?
Hvordan kan analoge fagtekster kobles med det digitale? Hvad kan digital
undervisning, som den traditionelle undervisning ikke kan?
10.00-10.30: Get in
Kaffe og brød.
10.30 – 10.40: Velkomst (Dennis Hornhave Jacobsen, Formand for FALIHOS)
10.40 – 11.40: Unge og digitale medier (Rikke Olafsen, SDU)
Med udgangspunkt i ny forskning vil følgende spørgsmål blive berørt:
Ser unge mennesker medierne som noget specielt? I en museumskontekst har der i en årrække været stor
fokus på digitale mediers indflydelse på museumsoplevelsen, men giver det overhovedet mening, at
fremhæve digitale medier som noget enestående? Derudover har man haft den formodning (eller håbet
om) at digitale medier potentielt kunne løfte museumsoplevelsen og gøre op med museernes støvede rygte
blandt de unge. I hvilken grad bidrager medierne til museums (lærings-) oplevelsen? Unge betegnes ofte
som digitale storforbrugere, dette understøttes af nye undersøgelser der viser, at unge bruger op til tre en
halv time på nettet om dag, derudover kommer offline tid på diverse andre digitale medier. Hvordan og
hvilke medier anvender unge på museerne?
11.40 – 12.10: Kobling af traditionel og digital undervisning/formidling (Rasmus Welling, Museerne i
Fredericia / FALHOS)
Hvordan kan man forene en lærebogstekst eller en museumsudflugt med digitale værktøjer? Hvordan kan
man som underviser eller formidler inddrage den digitale dimension, så den supplerer og understøtter den
øvrige undervisning og gør eleverne aktive og medskabende?
Der tages udgangspunkt i undervisningsmaterialet til ”Sigurds Danmarkshistorie” og dets brug af Skoletube
samt Museerne i Fredericias skoletjeneste.
12.10-12.30: Paneldiskussion (Brian Mårtensson – Aarhus Universitet, Mie Ellekilde – MMeX, m.fl.)
Paneldiskussion på baggrund af oplæg og videoer med overskriften: Hvad kan digital undervisning og
formidling, som den traditionelle undervisning ikke kan?
12.30- 14.00: Frokost
Under frokosten vil der være mulighed for at se udstillingen, netværke og besøge stande*.

14.00-14.30: Historieundervisning med strøm på (HistorieLab)
HistorieLab arbejder med forsknings- og udviklingsprojekter, der skal give ny viden og nye redskaber til
historieundervisere. Centeret har udviklet forskellige IT-formidlingsprojekter til undervisningsbrug, som alle
lægger vægt på elevinddragelse og nytænkning. Hør en introduktion til principperne bag projekterne og får
en kort præsentation af blandt andet rute-app’en Otur, dilemmaspilsgeneratoren og vores portal med
minispil.
14.30-15.30: Chat-bots i undervisning og formidling (Pelle Christensen, Game Craft)
Chat-bots er i løbet at 2016 begyndt at dukke op på de sociale medier. De er primært anvendt
til markedsføring, assistance og oplysning, men potentialet er stadigvæk uudforsket.
I denne session vil vi tage et kig på hvordan chat-bots kan føje ny værdi til undervisning og formidling.
Der vil også være mulighed for selv at udvikle bots rettet imod facebook messenger.
(Kaffe undervejs – CLIO Online byder på kage)
15.30-16.00: Opsamling / Afrunding (Dennis Hornhave Jacobsen, FALIHOS)
*I forbindelse med konferencen vil der være stande, der præsenterer forskellige bud på digital
undervisning.
Pris:
Gratis for medlemmer af FALIHOS – institutioner m.m. kan sende 4 deltagere.
300 kr. for ikke-medlemmer.
Tilmelding senest den 28/9 på:
www.falihos.dk

Konferencen afholdes i samarbejde med:

