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Som faste brugere af linqx|dk vil have bemærket, har aktiviteten på adressen www.linqx.dk de seneste par
år værende vigende. Der er flere årsager hertil, og manglende tid er den primære. På det personlige plan er
jeg blevet mangfoldiggjort – så at sige. I min forskning er jeg primært optaget af arbejdslivsstudier –
arkitektens brug af et nyt 3D modelleringsværktøj. IKT og læring har imidlertid fortsat min interesse, og
ovennævnte til trods vil man også i årene fremover kunne finde artikler om emnet på linqx|dk.
I sidste måned gennemførte jeg en længe ønsket forenkling af brugergrænsefladen – stort set alle statiske
sider, som det hedder sig, er umiddelbart fjernet (google søgninger og sitemap’en vil fortsat vise vej). Selv
om jeg erfarer, at bloggen som fænomen er ved at have overlevet sig selv, mødes brugerne nu af et blog‐
lignende interface. Dog fortsat uden Web 2.0 interaktivitet, men dog med etiketter. Lad det være charmen
ved linqx|dk – skidtet er håndkodet, teksttungt, sort og hvidt. Og som tidligere – fri og uafhængig af
kommercielle særinteresser.
Og hvad er der så sket – siden sidst. Ja, godt 70 personer har tilmeldt sig nyhedsbrevet – det er det, du
læser nu. Som så meget andet undergår også nyhedsbrevet løbende forandringer. I dag er formen ændret, i
øvrigt vil jeg sædvanen tro blot i overskriftsform informere om nogle af de bedste historier i året der gik:
18/12: E‐læring og lyd
16/12: E‐læring og jura
15/12: Branchenyt – eller mangel på samme
20/11: Fleksibel læring
5/9: Bognyt – IKT og didaktisk design
27/8: Edutainment – Interaktive læringsspil
21/8: Bognyt – IT og pædagogisk praksis på danske grundskoler
11/8: E‐læring i det offentlige
13/6: Ny kandidatuddannelse i it‐didaktisk design
21/5: Online naturvidenskabsformidling – klimaundervisning.dk
14/5: Dilemmaspil – dine lederevner
18/2: Story of stuff – go, please!
22/1: Galathea ekspeditionen sejler videre I cyberspace
Go: www.linqx.dk/x
Tilbage er der blot at ønske læserne, dig, en glædelig jul og godt nytår. På ’gensyn’ i 2009.
Jesper Hundebøl

