
PeopleScience #2
Kom til spændende gå-hjem event om brugerfokuseret implementering!
Lær mere om, og bliv inspireret til, hvordan vi gennem praksisnær forskning
og udvikling får gang i vaneændringer ude i virkeligheden.

Invitation 
Adfærdsdesignbureauet WELearn, Institut for Idræt og 
Biomekanik, SDU og Forsknings- og Innovationscen-
ter for Idræt, Bevægelse og Læring, UCL&SDU byder 
velkommen til anden tema-eftermiddag i det nystartede 
PeopleScience Network; en videns- og erfarings-digel 
for en bred vifte af aktører fra den offentlige- og private 
sektor samt civilsamfundet. Bliv denne gang klogere på 
den gode, samskabende implementering formet i, med 
og af praksis.

Dagens program er fyldt med engagerede oplægshol-
dere, der brænder for at fortælle nyt om:

• Hvad vi mener, når vi siger PeopleScience og hvad 
skal vi bruge det til?

• Hvordan adfærdsdesign er med til at få fynske 
familier til at tale om digital dannelse og livet online 

• Implementering og betydningen heraf for bevægel-
se og idræt i skolen.

 
Vær også med til at formulere næste skridt i et nyt 
spændende netværk, når vi på baggrund af dagens 
oplæg inviterer til åben debat om brugerinddragende 
forskning og samfundsindsatser – og hvad People-
Science netværket kan bruges til i disse sammenhæn-
ge.

Program
• 16.30 Velkomst v. Thomas Skovgaard 
• 16.36: Implementering: Hvad, hvordan, hvorfor! v. 

Søren Smedegaard
• 16:54: Mere Idræt i Skolen – implementeringser-

faringer og -perspektiver v. Jonas Vestergaard 
Nielsen

• 17.12: Gruppearbejde med to udfordringer
• 17.30: Hvordan får man folk til at snakke digital 

sund adfærd? v. Benedikte Mouritsen
• 17.48: Debatoplæg: Hvad er PeopleScience v. 

Asger Sommer
• 18.06: Plenumdebat: Hvad bruger vi PeopleScien-

ce til og hvad vil vi med netværket?
• 18:30: Tak og farvel

Vi glæder os til at se dig!

Det praktiske
Det er gratis at deltage.
Arrangementet foregår i Lab for Leg og Innovation, 
Institut for Idræt og Biomekanik, Bygning 39

Campusvej 55, 5230 Odense M. 
Den 06/12-18 kl 16.30-18.30 - der er fri parkering, og 
vi sørger for lidt forfriskninger.

Tilmeld dig via linket her: 
http://webpay.sdu.dk/system/ps2/  

2PS

Deltag gratis


