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Tema 
Danske læremidler på universiteterne og vilkå-
rene for at udvikle dem undergår store ændrin-
ger i disse år. Danske lærebøger presses bl.a. 
af en lang række andre læringsressourcer og 
andre faktorer: Lukkede læringsrum og interne 
platforms-materialer, deling af indskannede 
lærebøger i  Dropbox, af  Open Educational Re-
sources på internettet, af PP-slides og YouTu-
be-videoer som primære læringsressourcer, 
af billigere angelsaksiske lærebøger – og, 
ikke mindst, af BFI’ens ensidige prioritering af 
artikelproduktionen der ikke giver incitamen-
ter til at udvikle andre læremidler end netop 
artikler, dvs. en genre som ikke er skrevet med 
studerende som den primære målgruppe. De 
studerende vil gerne også have lærebøger på 
dansk såvel som på engelsk. Men er der nogen 
incitamenter for forskere til at skrive lærebøger, 
på papir og digitalt? Hvad er erfaringerne med 
at skrive, udgive og distribuere danske lærebø-
ger – analoge og digitale? Hvad prioriterer 
universiteternes ledelser, forskningsbiblio-
tekerne, lærebogsforlagene og -forfatterne? 
Og ikke mindst: Hvad er der af visioner for og 
ideer til hvordan danske forskere kan forfatte 
lærebøger/-midler, analoge og digitale? 

Formål 
Konferencen er den første om temaet lærebø-
ger på universiteterne i Danmark. Formålet er 
at:

• Sætte lærebogen på dagsordenen, som et 
væsentligt bindeled mellem forskning og 
forskningsbaseret undervisning, og som et 
policy-område for danske universiteter

• Diskutere lærebøgernes fremtid på uni-
versiteterne på tværs af faggrupper og 
interesser.

 

Målgruppe og  
deltagere 
Alle med interesse for læremidler og forholdet 
mellem undervisning(smidler) og forskning på 
universiteterne: Forskere, ledere, informations-
specialister, universitetsforlag, universitets- 
pædagoger, e-læringskonsulenter, relevante 
organisationer.

50 pladser.



11:00 - 11:20 Velkomst: Fremtidens lærebøger og digitale læremidler på universiteterne  
– og hvorfor det er vigtigt for studier og læring at danske forskere også 
skriver læremidler?
V. Lotte Rienecker, specialkonsulent, Roskilde Universitet, lærebogsforfatter

11:20 - 11:50 Oplæg: Digitale læremidler til universiteterne - et (endnu) ikke reguleret 
område
V. Morten Rosenmeier, professor i ophavsret og formand for Udvalget til Beskyttelse af 
Videnskabeligt Arbejde og Dario Silic, juridisk chefkonsulent i Akademikerne

11:50 - 12:10 Oplæg: Hvad får man ud af skrive en lærebog? Potentialer og barrierer
V. Ib Tunby Gulbrandsen, lektor og studieleder, Roskilde Universitet, lærebogsforfatter

12:10 - 12:30 Borddiskussion: Hvordan oplever temadagens deltagere barrierer og 
potentialer for at VIP skriver lærebøger?

12:30 - 13:00 Frokost

13:00 - 13:20 Oplæg: Ledelsesperspektivet - hvad er universitetsledelsens ønsker i for-
hold til læremidler til universitetet i (nær) fremtid?
V. Hanne Leth Andersen, rektor, Roskilde Universitet

13:20 - 13:40 Oplæg: Biblioteksperspektivet - hvilke læremidler skal og kan et forsk-
ningsbibliotek stille til rådighed?
V. Anne Sandfær, chef for Afdelingen for Informationsressourcer, Københavns Universitets-
bibliotek

13:40 - 14:00 Oplæg: Forlagsperspektivet - hvordan oplever lærebogsforlagene barrie-
rerne?
V. Henrik Schjerning, redaktionschef, Samfundslitteratur

14:00 - 14:30 Spørgsmål og debat: Betingelserne i dagens lærebogs- og læremiddel-
landskab
Fra bordene til Hanne Leth Andersen, Anne Sandfær og Henrik Schjerning

14:30 - 14:45 Pause

14:45 - 15:10 Borddiskussion: Visioner og ønsker til fremtidens læremidler på universi-
teterne. Hvad har forskere, studerende og ledere på universitetet brug for i 
den nære fremtid?
Konferencedeltagerne formulerer spørgsmål til dagens afsluttende oplægsholdere

15:10 - 15:40 Oplæg: Valg af læremidler i fremtiden – konsekvenser for studerendes 
udvikling af kompetencer
V. Nina Bonderup Dohn, læremiddelforsker, lektor, Syddansk Universitet

15:40 - 15:55 Spørgsmål og debat: Fremtidens lærebøger og læremidler
Fra bordene til Nina Bonderup Dohn og Hanne Leth Andersen

15:55 - 16:00 Tak for i dag
V. Lotte Rienecker
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