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Introduktion 

 

Denne rapport beskriver et studie af implementering af læringsplatforme på en københavnsk folkeskole 
i perioden forår 2017 – forår 2019. 
Forskergruppen bestod oprindeligt af: Vibeke Schrøder, Rikke Anthon, Birgitte Hedeskov, Katrine 
Søbæk Jagd, Sine Penthin Grumløse og Annette Søndergaard Gregersen. Deltagere i dag: Vibeke 
Schrøder, Birgitte Hedeskov, Eva Rønn og Annette Søndergaard Gregersen. Projektets gennemgående 
tovholdere er Annette Søndergaard Gregersen og Vibeke Schrøder. 

Studiet baserer sig primært på observationer og interviews på en skole i Københavnsområdet, og 
forskergruppen takker ledelse og lærere på skolen for at have stillet sig til rådighed for vores besøg. 
 
Udvalgte dele af projektet er fremlagt på Genvej til viden efterår 2017, NERA forår 2018 samt internt i 
skoleforskningsprogrammet efterår 2018.  
 
I foråret 2019 fortsattes udviklingsprojektet i idræt og matematik med fokus på at udvikle fagdidaktiske 
refleksioner og ressourcer i relation til arbejdet med læringsplatforme.  
Udviklingsprojektet fortsætter i matematikfaget i efteråret 2019, hvor erfaringer fra projektet indgår 
som grundlag for et bredere studie i, hvordan matematiklærere på andre skoler i københavnsområdet 
implementerer og anvender samme læringsplatform på deres skoler. 
 
I foråret 2020 formidles projektets resultater og delkonklusioner i artikler til faglige tidsskrifter i fagene 
idræt og matematik og kan dermed indgå i de to fag i læreruddannelsens moduler. 
 
Vi har fulgt skolens retningslinjer for information om besøg udefra og anonymiserer derfor både skole, 
lærere og elever i rapporten. Alle navne på deltagende personer er opdigtede. 

 

 

Indledning 

I juni 2013 indgik regeringen en aftale med Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen. 

Reformen har til formål at løfte det faglige niveau, at mindske betydningen af social baggrund samt at 

styrke tillid og trivsel i folkeskolen. 

Inden da blev der i 2011 afsat en pulje finansieret af staten på 500 mio. kr. til at støtte en indsats for styrket 

anvendelse af it i folkeskolen. Regeringen og KL indgik i efteråret 2014 endvidere en aftale om en fælles 

brugerportal for folkeskolen.  

I 2014 indgik regeringen og KL aftale om brugerportalsinitiativet -  som bl.a. har til hensigt at understøtte en 

ny folkeskole og målene i folkeskoleformen. Rationalet bag den styrkede indsats for anvendelsen af IT i 

folkeskolen er, at en gennemgribende digitalisering af folkeskolen vil kunne understøtte intentionerne i 

folkeskolereformen. 
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Den politiske rammesætning 
Den politiske rammesætning er primært båret af folkeskolereformen og brugerportalsinitiativet. 

Folkeskolereformen i lov nr. 1641 af 26. december 2013. 
Det er regeringens mål, at de danske folkeskoleelever i 2020 skal være blandt de dygtigste i verden. Et 
vigtigt skridt på vejen er en øget digitalisering af undervisningen i folkeskolen. Regeringen har derfor 
udarbejdet en national strategi for anvendelsen af it og digitale læremidler i undervisningen i folkeskolen. 
Digitaliseringen skal først og fremmest øge det faglige niveau og sikre, at flere får en uddannelse. Det skal 
ske ved at give bedre muligheder for differentieret og varieret undervisning og ved at åbne for nye og mere 
fleksible lærings- og evalueringsformer. 
http://www.ft.dk/samling/20101/almdel/udu/bilag/334/1026036.pdf 
 

Brugerportalsinitiativet mellem regering og KL i 2014 
 I  notat om 
brugerportalsinitiativet:https://backend.folkeskolen.dk/~/3/8/offentligtnotatombrugerportalsinitiativet.pdf 
fremhæves bl.a., at der 
”i de senere år været stort fokus på at bringe folkeskolen ind i den digitale tidsalder. Regeringen og KL er 
enige om at øge anvendelse af it i folkeskolen. 
 
Som nævnt ovenfor er blev der i 2011 afsat en pulje finansieret af staten på 500 mio. kr. til at støtte en 
indsats for styrket anvendelse af it i folkeskolen. Regeringen og KL indgik i efteråret 2014 endvidere en 
aftale om en fælles brugerportal for folkeskolen.  
Folkeskolereformen har opstillet mål om, at alle elever skal blive så dygtige, som de kan, og at de trives i 
skolen, som bl.a. betyder at alle elever skal møde en motiverende og varieret skoledag, hvor de er glade for 
at lære, hvor deres potentialer bliver passende udfordret, og hvor der bliver fulgt op på, om de når deres 
læringsmål. 
Rationalet bag den styrkede indsats for anvendelsen af IT i folkeskolen er, at en gennemgribende 
digitalisering af folkeskolen vil kunne understøtte intentionerne i folkeskolereformen. It skal understøtte 
elevens læring og en fleksibel tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisningen uafhængigt af tid og 
sted. It skal bidrage til en udforskende og skabende læringsproces og etablere forbindelser til andre fag- og 
praksisområder i og uden for skolen. 
 
I 2014 indgik regeringen og KL aftale om brugerportalsinitiativet -  som bl.a. har til hensigt at understøtte en 
ny folkeskole og målene i folkeskoleformen. 
Aftalen om brugerportalsinitiativet fra oktober 2014 indebærer bl.a. 

 Udformningen af en fællesoffentlig it-infrastruktur, som blandt andet skal sikre, at brugerne, herunder 
forældrene, får en samlet digital indgang til skolen. 

 Anskaffelse af kommunale it-systemer, som sikrer, at både elever, forældre, pædagogisk personale og 
skoleledelser oplever en sammenhængende it-understøttelse af elevens læringsproces, arbejdet med 
læringsmål og trivsel, samt digital kommunikation og samarbejde. 

 Udarbejdelse af en række fællesoffentlige standarder, der sikrer, at alle relevante informationer kan 
sendes mellem de forskellige it-systemer i kommunerne og i staten. 

 
På skoleområdet indebærer det, at alle kommuner ved starten af skoleåret 2016/2017 har påbegyndt en 
udbredelse af løsningerne og sikret udbredelse til alle skoler ved udgangen af 2017. 
 
https://backend.folkeskolen.dk/~/3/8/offentligtnotatombrugerportalsinitiativet.pdf 
 

http://www.ft.dk/samling/20101/almdel/udu/bilag/334/1026036.pdf
https://backend.folkeskolen.dk/~/3/8/offentligtnotatombrugerportalsinitiativet.pdf%20fremhæves%20bl.a
https://backend.folkeskolen.dk/~/3/8/offentligtnotatombrugerportalsinitiativet.pdf%20fremhæves%20bl.a
https://backend.folkeskolen.dk/~/3/8/offentligtnotatombrugerportalsinitiativet.pdf
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Formål 

Projektgruppen igangsatte i 2017 et feltarbejde på en københavnsk folkeskole med et ønske om at 
undersøge, hvordan denne skole implementerer og organiserer skolekulturen og læringsrum i  deres 
ibrugtagning af læringsplatformen Meebook, som Københavns Kommune valgte at bruge på alle sine 
folkeskoler. Forskergruppen fik mulighed for at deltage i hele processen fra første dag med lærerintro 
til platformen, interview med skoleleder og de fire superbrugere ( lærere udvalgt af ledelsen til at være 
digitale guides for deres kolleger) og to lærerteam i idræt og matematik i form af deltagelse i deres 
planlægning af undervisning, deltagelse i undervisningslektioner og efterfølgende interview. 

Projektets formål er således at generere viden om implementering og ibrugtagning af læringsplatforme på 
en københavnsk folkeskole.  

 

Forskningsspørgsmål 

Hvad sker der, når man tager en læringsplatform i brug på en skole? Hvad betyder ledelse, organisering og 
skolekultur for implementering af læringsplatforme og hvordan indvirker læringsplatformen på  
den didaktiske praksis hos lærerne? 

 

Undersøgelsens metode og design 

Med inspiration fra etnografisk feltarbejde, herunder anvendelse af deltagerobservationer, uformelle 
samtaler og interviews (Gulløv og Højlund, 2003) har dette projekt fokus på at bidrage med 
forskningsbaseret og praksisnær viden om en skoles implementering af læringsplatforme. Projektet er et 
kvalitativt og etnografisk vidensbidrag i en mikrosociologisk kontekst, som udgøres af opstartsfasen samt 
første arbejdsår med læringsplatformen Meebook på en københavnsk folkeskole. 

Forskergruppens deltagelse i projektet foregik i flere tempi med observationer på den dag, hvor skolens 
ledelse sammen med kommune og produktejere søsatte lærernes ibrugtagning af læringsplatformen. 
Herefter har forskergruppen lavet deltagerobservationer med efterfølgende semi-strukturerede interview 
med hhv. ledelse, skolens superbrugere og lærere i idræt og matematik i deres planlægning og 
gennemførelse af undervisningslektioner (Hastrup, 2015, Gulløv og Højlund, 2003 og Kristiansen og 
Krogstrup, 1999).  

I skoleåret 2017-2018 foretog vi indledende åbne og afsøgende observationer af en skoles opstart med 
implementering og anvendelse af læringsplatformen Meebook.  Forskergruppen havde forskellige opgaver i 
denne opstartsfase, hvor én foretog indledende interview med skoleleder om hans didaktiske og praktiske 
overvejelser over, hvordan skolens lærere skulle tage læringsplatformen i brug. En anden forsker foretog et 
indledende gruppeinterview med skolens fire superbrugere om deres tanker, forestillinger, forventninger 
og didaktiske refleksioner over deres egen og kollegers ibrugtagning af Meebook.  

Forskergruppens to fagdidaktiske deltagere i fagene idræt og matematik tog herefter afsæt i etnografisk 
metode og lavede deltagerobservationer (Gulløv & Højlund, 2003) af, hvordan lærere i de to fag inddrog og 
anvendte Meebook i planlægning og gennemførelse af deres undervisning. Opgaven var her af deskriptiv 
karakter med indsamling af så mange observationer og indtryk som muligt. Vi observerede således nogle 
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faglæreres forberedelse og undervisning i relation til deres arbejdskonditioner og vores forskningsprojekt, 
og i det omfang det var muligt talte forskergruppen fortløbende med lærere og skoleledelse om tiltaget. I 
observationerne havde vi fokus på lærernes handlinger i planlægning og både lærere og elever i 
undervisning. 

Forskergruppen dokumenterede observationerne ved at skrive noter i hånden undervejs og renskrev dem 
på pc hurtigst muligt efterfølgende. Vi registrerede så meget som muligt og så detaljeret som muligt. Efter 
de første observationer udviklede vi et observationsskema, som fastholdt feltnoter i særlige fokusområder i 
observationerne. 

Observationsnoter blev efterfølgende lagt ind i Nvivo til fælles læsning og diskussion som grundlag for 
efterfølgende kodning og analyser. 

Projektet består af 3 dele: 

1. Ledelse, organisering og skolekultur 

 Interviews med skoleleder 

 Interviews med superbrugere 

 
  

2. Didaktisk praksis hos lærerne 

 Deltagende observationer af to læreres brug af læringsplatforme i hhv. idræt og matematik, 
uformelle samtaler og efterfølgende interview med samme lærere 

 Uformelle samtaler og efterfølgende fokusgruppeinterview med superbrugeres understøttelse af 
læreres brug og inddragelse af læringsplatform   

 
3. Udvikling af didaktisk praksis hos lærerne 

 Opfølgende forløb i idræt og matematik i foråret 2019. Dette vil forme sig efter de mulige forhold 
og indebar udvikling af forløb eller fagdidaktiske samtaler med idræts- og matematiklærere på 
baggrund af tidligere observationer.  

 Del 3 indgår ikke i denne rapport. 
 
Metode og empiri beskrives nærmere under projektets 3 dele. 

 

Orientering i feltet 

En orientering i feltet blev udført i den indledende og afsøgende fase i foråret 2017 og bestod af en bred 
litteratursøgning i et samarbejde mellem KP’s forskningsbibliotekar og projektets deltagere. Vores primære 
søgeord var ’læringsplatforme’. Projektgruppen udformerede en bibliografi og en litteratursamling, hvori 
indgår Danmarks Evalueringsinstitut og Rambølls arbejder (se bilag 1) for Undervisningsministeriet med de 
anbefalinger, der indgår centralt i inspirationshæfter og vejledning for området, som gruppen hentede på 
www.emu.dk. Det var vanskeligt at finde dansk forskningsbaseret viden om implementeringen af 
læringsplatformene, og hvordan lærere bliver bedre til at undervise og børn bliver dygtige til det, som de 
undervises i. 
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Richard E. Mayer er amerikansk uddannelsespsykolog og professor i psykologi ved University of California. 
Han retter blandt andet en kritik mod den ofte overdrevne teknologibegejstring, han ser i tiden. Mayer 
henviser til flere fejlslagne forsøg på at transformere uddannelsessystemet via ny teknologi og peger på, at 
det er politiske ønsker, der er udgangspunktet for implementeringen af et digitalt værktøj – i dette tilfælde 
læringsplatformene – og ikke lærerfagligt begrundede tiltag, der afstedkommer forandringen i 
undervisningen (Mayer, 2010). Skolens behov for digitale læringsplatforme beror således på en politisk 
formodning om, at netop denne teknologi kan forbedre skolens output.  

Som også Mayer påpeger i Nature of Learning (Mayer, 2010), etableres ny og bedre undervisning dog ikke 
bare ved, at nye teknologier implementeres i undervisningen.  Der er, som Mayer pointerer, fremsat mange 
vidtgående påstande om de nye teknologiers potentiale i forhold til at transformere børns uddannelse, 
men ganske få af disse påstande er underbygget eller afprøvet på en systematisk og videnskabelig måde. 
Samstemmigt hermed efterspørges der fra regeringspolitisk hold viden om it-baseret fagdidaktik 
(Regeringen 2011: 7) samtidig med, at folkeskolens undervisning digitaliseres”.  

Som beskrevet i rapportens indledning, er etableringen af digitale læringsplatforme et politisk projekt og et 
projekt, der er tydeligt knyttet til folkeskolereformen. I høringerne forud for implementeringen af digitale 
læringsplatforme ses en herskende forståelse (blandt politikerne) af, at skolens undervisning bliver bedre, 
hvis den digitaliseres og rammesættes af værktøjer som digitale læringsplatforme. Christine Antorini 
udtalte: ”De nye læremidler skal være med til at skabe en ny undervisningskultur, hvor pædagogisk it og nye 
læringsformer bliver styrket og i langt højere grad integreres i de enkelte fag.” (Jf. Børne- og 
Undervisningsudvalget 2013-14 BUU Alm. del Bilag 104 Offentligt (02)). Det er hensigten at udvikle en ny 
undervisningskultur, der er kendetegnet ved: Øget motivation blandt eleverne, nye digitale læringsformer, 
bedre inklusion og undervisningsdifferentiering og mere effektivisering, og det er digitalisering som 
redskab, som forventes at etablere det øvrige; altså øget motivation, bedre inklusion og en højere grad af 
differentiering (Jf. BUU, Alm. del - bilag 121 Høring om digitalisering af folkeskolen den 11. marts 2014)  

En rapport fra Danmarks Evalueringsinstitut fra 2016 giver et overblik over aktuelle problemstillinger som fx 
barrierer og muligheder i brugen af digitale læringsplatforme. Herunder viser EVA’s undersøgelser, at 
lærere og pædagoger oplever, at læringsplatformene er gode til at ”(…) understøtte arbejdet med 
læringsmål og til at tilgodese elevers forskellige behov.” (EVA 2016:22) EVA fremhæver, at mange lærere 
finder det svært at anvende læringsplatformene på en meningsfuld måde, fordi man ikke har erfaring end 
sige en kultur for at samarbejde om undervisningen på den måde, som læringsplatformene lægger op til 
(ibid.: 23)  

Ifølge Delrapport 1, review over brug af digitale læringsplatforme (Tamborg, 2017) er der nogle 
overordnede fællestræk mellem det, der beskrives i den internationale engelsksprogede 
forskningslitteratur og det, der har vist sig i forbindelse med indførelsen af digitale platforme i Danmark. 

Et af fællestrækkene vedrører implementeringen af de digitale platforme. Der viser sig bl.a. at være 
bekymring blandt det pædagogiske personale om, hvor vidt brugen af de digitale platforme kan forenes 
med de principper og praksisser, som fungerer i skolen. Det har i den forbindelse vist sig at være af 
betydning, at det pædagogiske personale har indflydelse på, hvad platformene skal bruges til og hvordan. 

Det fremgår desuden, at lærernes kompetencer i forhold til brug af læringsplatformene har en betydning 
for elevernes læringsudbytte. Brugervenligheden og den mulige nytteværdi har her en afgørende rolle. 
Brugervenligheden vedrører interaktionen mellem platformen og organisationen og ikke kun mellem 
bruger og teknologi. Der udtrykkes en frygt for, at manglende kompetence hos brugerne kan føre til, at 
læringsplatformene kan føles som en begrænsning og føre til mere ensformig undervisning.  
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I review’et peges på forskellige former for kompetenceudvikling. Vigtigheden af, at lærerne selv får 
mulighed for at udvikle løsningsmodeller ud fra egne udfordringer og behov understreges. Men samtidig 
viser en rapport, at der efterspørges eksempler på, hvordan platformene kan bruges innovativt. 

Hvorvidt læringsplatformene understøtter elevernes læring hænger desuden sammen med omfanget af 
elevernes brug af dem og deres holdninger til dem.  

Det fremgår, at danske skoler befinder sig på mange forskellige steder i forhold til ovenstående. 
Undersøgelsesdel 1 består af et indblik i, hvordan en københavnsk skole arbejder med disse 
problemstillinger og hvilke løsningsmuligheder, de igangsætter.  Del 2 handler om lærere i faggrupperne 
idræt og matematik og deres overvejelser over og praksisser i relation til både planlægning af undervisning 
og undervisningsforløb. 

 

Mens EVA undersøger modtagelsen af læringsplatformene i skolen, undersøger vi i dette projekt, hvordan 
læringsplatformen fungerer som et styringsredskab i skolen, et styringsredskab der vil noget med skolens 
undervisning og aktivt gør noget ved lærernes planlægning af, samarbejde om og eksekvering af 
undervisningen men også som et styringsredskab, der gør noget ved børnenes deltagelsesbetingelser i 
undervisningen? Et kernespørgsmål er i denne optik: Hvordan udvikles undervisning i dette regi, og 
hvordan fungerer denne form for undervisning i et lærerfagligt perspektiv. 

Se endvidere projektets litteraturliste samt bilag 1 og 2. 

 

Teoretisk ramme 

Hvad er teknologi? 
Richard Mayer påpeger i Nature of Learning (Mayer, 2010), at ny og bedre undervisning ikke bare etableres 
ved, at nye teknologier implementeres i undervisningen.  Der er, som Mayer pointerer, fremsat mange 
vidtgående påstande om de nye teknologiers potentiale i forhold til at transformere børns uddannelse, 
men ganske få af disse påstande er underbygget eller afprøvet på en systematisk og videnskabelig måde. 
Samstemmigt hermed efterspørges der fra regeringspolitisk hold viden om it-baseret fagdidaktik 
(Regeringen 2011: 7) samtidig med, at folkeskolens undervisning digitaliseres”.  

Dette projekt arbejder med en kulturorienteret forståelse af relationen mellem teknologier, lærere og 
skole. Filosoffen Alfred Borgmann efterlyser I sin artikel ‘Teknologi som kulturkraft’ et alternativ til den 
fremherskende instrumentelle forståelse af teknologi, der ser teknologier som isolerede artefakter vi som 
mennesker kan beherske (Borgmann, 2006). En kulturorienteret socio-materiel teknologiforståelse forstår 
teknologier som artefakter, der aktivt indgår i relationer med praksis og kultur og til stadighed udvikler nye 
forståelser og nye praksisser (Hasse & Brok, 2015). Mennesker og teknologier udvikler sammen kulturelle 
praksisser, og når lærere møder nye teknologier, har det betydning for kulturudviklingen – den didaktiske 
og pædagogisk praksis – om lærerne tager teknologierne for givne, eller om de forstår dem som kulturelle 
aktører, der kan formes gennem praksis. Dette kræver at teknologiernes kulturkraft bliver synlig for 
lærerne, så lærerne indgår aktivt i formning af teknologi og praksis (Tafdrup & Hasse, 2012, Schrøder, 
Møller & Rehder, 2019). Lærerfaglig tolkning af og samspil med teknologier er særligt kompleks i relation til 
digitale teknologier, da digitale teknologiers design og funktionalitet gennem programmering er skjult bag 
deres brugerflade og har en høj grad af uforudsigelighed samtidig med at uventede brugsmuligheder kan 
opstå i samspillet (Koehler & Mishra, 2008) 
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Læreres teknologiforståelse 
Teknologiforståelse er allerede beskrevet fra mange positioner. Teknologiforståelse beskrevet som en 
statisk størrelse og overbevisning knyttet til bestemte personer (Ex. Beynon, 1992), teknologiforståelse som 
en særlig udvikling over tid (ex ITEA, 2007), og teknologiforståelse som en mere kompleks størrelse 
bestående af viden, kompetencer og kritisk tænkning (ex. Garmire og Pearson, 2006). Fælles for disse 
positioner er, at de ikke forholder sig til den kontekst, som kompetencerne udspiller sig i.  

Vi arbejder i dette projekt med teknologiforståelse anskuet i en yderligere kompleksitet, nemlig som en 
’…relationel teknologiforståelse, hvor brugen af teknologi i professionerne ses som et samspil mellem den 
enkelte professionelle og den kontekst, han eller hun aktuelt handler i’ (Schrøder og Astorp, 2012 : 60).   

I denne forståelse bliver teknologiforståelsen ikke statisk, men kan betragtes som forskellige perspektiver, 
som den enkelte lærer kan have på brugen af teknologi i forskellige kontekster. Astorp og Schrøder 
arbejder med 4 forskellige perspektiver; et intuitivt perspektiv, et tøvende perspektiv, et integrerende 
perspektiv og et effektiviserende perspektiv. Vi vil i undersøgelsen af lærernes didaktiske praksis have blik 
for disse fire perspektiver. 

Tafdrup og Hasse har foreslået en typologi over teknologiforståelse, hvor de lærerprofessionelle handler i 
en spændvidde mellem at være aktiv-passiv og positiv – negativ over for brug af digital teknologi (Tafdrup 
og Hasse, 2012). Som hos Astorp og Schrøder skal typologien ikke knyttes til bestemte typer af 
teknologibrugere, men ses som bestemte attituder over for brugen af teknologi, der kan variere ift. 
kontekst. Samme person kan altså rumme flere typer af teknologirelationer, og dermed forskellige 
kombinationer af aktiv, passiv, positiv, negativ. 

Brok og Schrøder understreger at teknologien påvirker lærernes rutiner og vaner og dermed er med til at 
ændre den gældende praksis (Brok & Schrøder, 2014). Det samme udtrykkes af Mikala Hansbøl: 
’Grundtanken er, at teknologi ikke bare er, men både transcenderer praksis og emergerer i praksis’. 
(Hansbøl, 2014) 

 

Rapportens to dele 

Rapporten er struktureret i to dele: Del 1 handler om skolers implementering og anvendelse af it generelt 
og en læringsplatform specifikt på en københavnsk skole, hvor projektgruppen fokuserer på ledelsens og 
læreres overvejelser om implementering af obligatorisk ibrugtagning af læringsplatformen Meebook. I del 1 
indgår indledende samtaler med skoleleder og de fire superbrugere om implementering og ibrugtagning 
generelt på skolen og i de enkelte fag. Del 2 handler om nogle lærere i to faggrupper: idræt og matematik 
og deres overvejelser over og praksisser i relation til både planlægning af undervisning og 
undervisningsforløb. 

 

Undersøgelsesdel 1: Ledelse, organisering og skolekultur  

Skoleudvikling med it er en kompleks organisatorisk (kulturel) proces, hvor mange faktorer spiller ind. Da 
massemedier og senere digitale teknologier i form af computere og diverse lærings-software gjorde deres 
indtog i den vestlige skole forestillede man sig, at indførelsen af teknologier som sådan ville gøre en forskel 
for undervisningen og for elevernes læring. En forhåbning, der er blevet gjort til skamme i flere bølger af 
især politisk teknologibegejstring i forhold til teknologiernes evne til at ændre skolens praksis og 
undervisningens udkomme (Cuban, 1986). 
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Omkring årtusindskiftet begynder man at udvikle rammeværk, der kan vurdere effekten af it-integration i 
vores uddannelsessystemer. Man forsøger at måle skolers it-modenhed, men it bliver set som en 
”generaliseret størrelse, der er vanskelig at relatere til konkrete resultater og virkninger” (Hansen, 
Bundsgaard & Petersen, 2018, s. 54). 

Efter disse første forsøg med rammeværk udfordres forestillingen om en lineær sammenhæng mellem it og 
læringsudbytte. Inspireret af Raymond Morel´s matrix udvikler Paul Newhouse i 2001 et rammeværk, der 
integrerer fem dimensioner: elever, læringsmiljø-egenskaber, lærerprofessionelles it-kompetencer, skolens 
it-kapacitet og skolemiljø (herunder lederskab) (Petersen, Hansen, Graf & Skott, 2018, s.217). De forståelser 
af digitale teknologier, der præger ideerne om læringsmiljø og skolemiljø ”udtrykker en antropologisk 
teknologiforståelse, hvor it ikke opfattes som en ”driver”, men derimod som en mediator eller en aktør, hvis 
virkning skal forstås i sammenhæng med de mange andre påvirkningsfaktorer i en bestemt kontekst” 
(Petersen et al., 2018, s. 217).  

 I denne mere komplekse forståelse af it´s rolle i skolens praksis spiller foruden lærernes arbejde med it 
både skolekultur og ledelse en afgørende rolle for resultaterne af implementeringsforsøg af ny it. Vi har 
derfor valgt også at have et fokus på ledelse, organisering og skolekultur, når vi har undersøgt, hvad der går 
for sig, når der implementeres ny læringsplatform på en københavnsk skole. Til at åbne forståelsen af 
implementering af ny læringsplatform ud over lærernes faglige arbejde med læringsplatformen, har vi 
interviewet skolelederen om hans forståelser og ledelsespraksis i forbindelse med implementeringen. Vi 
har desuden gennemført et gruppeinterview med den gruppe af superbrugere, ledelsen har udpeget til at 
bidrage til implementeringen. Og vi har også deltaget i den første præsentation af den nye læringsplatform 
for det samlede lærerkollegium.  

Interviewene og observation er gennemført i starten af implementeringsforløbet og kan således bidrage til 
at skabe viden om den organisatoriske og kulturelle ramme omkring implementeringens startskud og dens 
relation til de to fags ibrugtagning af portalen.  

Skolelederens overordnede tilgang til implementeringsprocessen af læringsplatformen er blandt andet 
skabt gennem erfaringer med en kortvarig implementeringsproces af en læringsplatform, som netop er 
blevet faset ud og altså skal erstattes af Meebook. I stedet for at iværksætte planlægning af en fuld 
specificeret implementeringsplan, har lederen nedsat en arbejdsgruppe, der skal følge processen. Denne 
gruppe har bestemt, at alle årsplaner skal laves i Meebook, planer, der skulle indeholde fag, titel, forløb, 
start og slut – en overordnet forløbsbeskrivelse og så færdigheds- og vidensmål. Derudover skal de vælge 
fire af disse forløb ud og beskrive dem mere ned i dybden i forhold til læringsmål samt foretage en 
evaluering af forløbene. Hans forståelse er således, at en håndholdt implementering er mere 
hensigtsmæssigt end en implementering, der tager form af en gennemførelse af en plan.  

Lederen forestiller sig, at læringsplatformen kan bidrage til at gøre undervisningen bedre, blandt andet 
fordi den kommer til at understøtte og tydeliggøre arbejdet med læringsmål, og fordi den på sigt kan 
bruges til at arbejde mere systematisk med elevernes læring. Lederens implementeringsarbejde lægger sig 
på den måde i et snit mellem på den ene side at udstikke nogle meget instrumentelle kvantitative rammer 
for lærerens arbejde med platformen i skoleår et med platformen, samtidig med at han har nogle 
kvalitative forventninger i forhold til mere kvalificeret undervisning og mere læring, især for de lavt-
præsterende elever.  

I lederens perspektiv er kravet om fire forløb etc. en ikke-krævende forventningsramme, hans forståelse er, 
at lærerne skal opdage og opleve, at platformen kan give dem nogle muligheder, og når dette bundfælder 
sig, vil brugen af platformen sprede sig som ringe i vandet blandt de pædagogiske medarbejdere. På 
introduktionsdagen for den nye læringsplatform er det de nye kompetencer, der er i fokus, mere end 
mulighederne for at arbejde mere systematisk med læringsmål og elevernes læring. Det følgende afsnit 
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giver et indblik i observationer på introdagen, hvor forskergruppen laver deltagerobservationer på alle 
deltagere den eftermiddag: Meebook-instruktør, repræsentant for kommune, skoleleder og skolens lærere. 

 

Konkret introduktion af aktiviteten.... samlede iagttagelser fra introdag på skolen 
Eftermiddagen er bygget op som klassisk kompetenceudvikling med vekslen mellem oplæg og konkrete 
øvelser, med en indledning af skolelederen, der præsenterer de konkrete forventninger om årets brug af 
læringsplatformen – ’skrabet årsplan og fire forløb, der skal beskrives mere ned i dybden’. De to 
konsulenter vil netop i dag vise det pædagogiske personale, hvordan de arbejder med årsplaner og forløb i 
Mee-book. Den ene konsulent gennemgår arbejdsgangene for de to forhold meget pædagogisk. 
Konsulenten viser på PowerPoint hvad de skal, skridt for skridt. Der er mange konkrete spørgsmål til 
arbejdsgangene og konsulenterne opfordrer de, der føler sig sikre, til at gå videre med at arbejde med de to 
ting, de skal lære og eventuelt når at udvikle i dag. Lærerne begynder at arbejde i forskellige grupperinger 
med at løse de konkrete opgaver, og efter gennemgangen går konsulenterne rundt og hjælper dem, der er 
gået i stå, videre, eller svarer på spørgsmål og viser hvordan platformen bruges til årsplaner.  

Der er endnu et par gennemgange hvor konsulenten fra Meebook gennemgår et klassisk oplæg, men ellers 
er eftermiddagen præget af lærernes fælles arbejde med dagens og årets opgave. Under oplæggene 
kommer der forskellige mere indholdsorienterede og lærerfagligt orienterede passusser. Men de fungerer 
som en slags parenteser, fokus på dagen er at ’lære at trykke på knapper’ ift. årets to opgaver. Der er ingen 
detaljerede diskussioner om den undervisning, der indføjes planer for, det er som om brugen af 
læringsplatformen er en aktivitet i sig selv. 

Den gennemgående fornemmelse er, at lærerne er rolige ved opgaven, ikke begejstrede men heller ikke 
modstandere. De arbejder stille og roligt med det. Måske har lederens valg af attitude og de forholdsvis 
små krav og den langsomme implementering en effekt i forhold til dette. Det er interessant at have fokus 
på om lærerne udelukkende forholder sig til hvordan det virker, eller om de hen ad vejen også forholder sig 
til det indholdsmæssige, pædagogiske, værdimæssige. Lige nu og her er der fokus på de konkrete 
kompetencer i relationen til at opfylde nogle konkrete krav. 

Lederen har blik for sin medarbejdergruppes diversitet i forhold til    brug af it i undervisningen og i læreres 
øvrige praksis. Han er optaget af at skabe gode rammer for lærernes faglige samarbejde og har arbejdet 
systematisk med ar udvikle nogle organisatoriske rammer, der kan understøtte dette.  

 

Efterfølgende interview med de fire superbrugere 
De fire superbrugere har fået et dagskursus i brug af Meebook og indgik ligeledes sammen med kollegerne i 

introkurset som beskrevet ovenfor. 

De fire superbrugere er enige om, at der er afsat for lidt tid til implementering og fordybelse i brug af Mee-

book for skolens lærere. De er ligeledes enige om, at kollegers brug af den er temmelig tilfældig, og at to af 

dem ikke har haft nogen henvendelser fra kolleger om råd og support. Dog har nogle af dem kontakt med 

lærere om anvendelse af og implementering af Meebook i deres fag. En superbruger gør opmærksom på, at 

han ikke føler sig kompetent til opgaven, og en anden føler sig ligeledes dårligt klædt på.  

Alle fire superbrugere anvender Meebook til forberedelse af egne fag og i fagteam, fx idræt og biologi.  De 

oplever, at Meebook er et godt redskab at anvende både i forhold til egen planlægning, fx engelsk for den 

ene superbrugers vedkommende og som nævnt for et fagteam, fx idræt. To superbrugere får henvendelser 

og spørgsmål fra kolleger. Det sker typisk ved skoleårets opstart eller hvis der fx foreligger et 
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forældremøde, hvor man skal vide noget dertil. Én nævner, at kolleger ikke husker, at hun er superbruger, 

som de kan henvende sig til.  

To af superbrugerne er forholdsvis nyuddannede. De har kompetencer i relation til at anvende og 

implementere digitale værktøjer både i egen planlægning og i brug i undervisningen, men det er ikke 

kompetencer, der har med sig fra deres læreruddannelse. Den ene tilføjer, at måske er nyuddannede 

hurtigere til at sætte sig ind i nye programmer i en kombination med, at både hun og en kollega har en 

interesse i at anvende og implementere digitale værktøjer. 

Det er en udfordring, at Skolekom/Skoleintra og Meebook ikke taler sammen, fx lægges lektier og anden 

forberedelse og beskeder til forældre på Skoleintra sammen med ugeplaner. Hvorimod undervisningsplaner 

og årsplaner kun er tilgængelige på Meebook. Dette betyder, at alle lærere skal arbejde både på Meebook 

og Skoleintra. 

De fire superbrugere er enige om, at der er for lidt tid til at se på elevernes læring. De siger, at lærerne på 

skolen via Skoleintra kan give lektier for, og at de på Meebook kan følge elevernes lektielæsning fra 

lektiecaféen og supplerende hjemmearbejde. De kan som lærere se, hvad eleverne får lavet eller ikke lavet, 

og de kan kommentere direkte på elevernes opgaver og give dem feedback.  

Dette er et godt redskab for at skabe fokus på relationen mellem undervisning og læring og følge elevernes 

lektielæsning og opgaveløsninger, fx større skriftlige opgaver i fx engelsk og dansk. Én nævner, at det ville 

give meget bedre relationer mellem undervisning og elevernes læring, hvis man kunne arbejde i et fælles 

digitalt program, som samler alle de fag, den enkelte elev har med både årsplaner, undervisningsforløb, 

læringsmål, lektier, opgaver mm. knyttes direkte sammen med feedback. Det ville give et bedre overblik. 

De andre tre superbrugere er helt enige.  

 

Opsamling af del 1 
Den gennemgående fornemmelse som projektgruppen opsamler denne dag er, at lærerne er rolige ved 
opgaven, ikke begejstrede men heller ikke modstandere. De arbejder stille og roligt med det. Måske har 
lederens valg af attitude og de forholdsvis små krav og den langsomme implementering en effekt ift. dette. 
Det er interessant at have fokus på om lærerne udelukkende forholder sig til hvordan det virker, eller om 
de hen ad vejen også forholder sig til det indholdsmæssige, pædagogiske, værdimæssige. Lige nu og her er 
der fokus på de konkrete kompetencer i relationen til at opfylde nogle konkrete krav. 

Lederen har blik for sin medarbejdergruppes diversitet i forhold til brug af it i undervisningen og i læreres 
øvrige praksis. Han er optaget af at skabe gode rammer for lærernes faglige samarbejde og har arbejdet 
systematisk med atudvikle nogle organisatoriske rammer, der kan understøtte dette.  

Interview med de fire superbrugere giver indtryk af en enighed om, at der er afsat for lidt tid til 

implementering og fordybelse i brug af Meebook for skolens lærere. De er enige om, at der er for lidt tid til 

at se på elevernes læring. De siger, at lærerne på skolen via Skoleintra kan give lektier for, og at de på 

Meebook kan følge elevernes lektielæsning fra lektiecaféen og supplerende hjemmearbejde. De kan som 

lærere se, hvad eleverne får lavet eller ikke lavet, og de kan kommentere direkte på elevernes opgaver og 

give dem feedback. Dette er et godt redskab for at skabe fokus på relationen mellem undervisning og 

læring og følge elevernes lektielæsning og opgaveløsninger, fx større skriftlige opgaver i fx engelsk og 

dansk. Superbrugerne fremhæver, at det ville give meget bedre relationer mellem undervisning og 

elevernes læring, hvis man kunne arbejde i et fælles digitalt program, som samler alle de fag, den enkelte 
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elev har med både årsplaner, undervisningsforløb, læringsmål, lektier, opgaver mm. knyttes direkte 

sammen med feedback.  

Disse afsluttende kommentarer vedr. relationer mellem undervisning og læring lægger op til 

undersøgelsesdel to, som undersøger den didaktiske praksis hos to lærerteam i hhv. idræt og matematik. 
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Undersøgelsesdel 2: Didaktisk praksis hos lærerne – anvendelsen af LMS i 
matematik og idræt 

I undersøgelsesdel 2 har vi været optagede af, hvordan ibrugtagningen af Meebook har influeret på 

lærernes praksis. Med henvisning til rapportens indledende del vedr. den politiske rammesætning, har vi i 

udgangspunktet været særligt optagede af intentionerne om, at den øgede digitalisering af folkeskolen 

skulle: 

 give lærerne bedre muligheder for at arbejde differentieret og varieret i deres undervisning 

 give mulighed for mere fleksible aktiviteter, der fokuserer på elevernes læring og evalueringen af 
denne. 

https://www.ft.dk/samling/20101/almdel/udu/bilag/334/1026036.pdf 
 
 
I mødet med den virkelige verden blev det imidlertid hurtigt klart for os, at skolen og lærerne på ingen 
måde var så langt i implementeringen af Meebook, at der kunne være baggrund for at undersøge dette. Vi 
måtte i højere grad indstille os på at undersøge, hvad de faktisk gør, og arbejde med et lidt mere  
overordnet spørgsmål: 
 
Hvilken indflydelse har brugen af Meebook på lærernes planlægning, gennemførelse og evaluering af 

undervisning?  
 
 

Metode 
Det empiriske materiale i idræt og matematik er indsamlet i efteråret 17 og foråret 18 og består af 

observationer og interviews. Observationerne er foretaget henover november, december og januar og 
interviews i slutningen af januar 2018. Observationerne angår både lærernes planlægning og deres 
undervisning. Det har været lidt forskellige betingelser i de to fag: 

Matematik: 

 Et interview med en matematiklærer 

 To observationer af samme lærers planlægning 

 Observationer af tre almindelige matematiktimer i 8. klasse 

 Observationer af to hele fagdage i matematik i 8. klasse 

Idræt: 

 Et interview med to idrætslærere 

 Observationer af seks planlægningsmøder mellem to idrætslærere 

 Observationer af syv undervisningsgange i idræt 7. klasse 
 
I observationsstudiet af undervisning foretog vi i første omgang helt åbne og afsøgende observationer. 
Opgaven var her af deskriptiv karakter med indsamling af så mange observationer og indtryk som muligt.  
Vi fastholdt observationerne ved at skrive noter undervejs. Vi registrerede så meget som muligt og så 
detaljeret som muligt. Selvom notater altid er udtryk for en vis fortolkning, lavede vi ét felt til observationer 
og ét til refleksioner/fortolkninger i noterne for at fastholde så rene observationsnoter som muligt 
(Kristiansen & Krogstrup, 1999).  
 
Efter et par observationer udviklede vi et observationsskema, som fokuserede vores observationer på  

https://www.ft.dk/samling/20101/almdel/udu/bilag/334/1026036.pdf
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centrale didaktiske elementer og de forhold vi i de indledende observationer havde fundet særligt 
interessante. Herunder:  

 Hvad arbejder de med (undervisningens indhold og fokus, 
problemorienteret/færdighedsorienteret) 

 Hvad gør læreren (Styring af elevernes arbejde og arbejdsformer, praksisser: ytringer, sociale, 
faglige eller andre interaktioner med eleverne, lærerens placering i rummet, hvad er læreren 
optaget af) 

 Hvad gør eleverne (Praksisser og orienteringer: ytringer, sociale, faglige eller andre interaktioner 
med andre elever og med læreren, placeringer i rummet, Er eleverne deltagende? Er de 
fokuserede? Sansning?) 

 Hvordan arbejder de (Organisering, arbejdsformer, placering i rum, nærhed/afstand, induktiv-
deduktiv) 

 Hvad taler de om og hvordan? (Sproglighed, fagbegreber, kommunikationsformer lærer-elev, elev-
elev) 

 Hvordan er stemningen (Energi, koncentration, ro – uro, glæde, samspil, fravalg) 
 
Observationsskema til undervisning er vedlagt som bilag 3 A. 
 
I observationsstudiet af planlægning havde vi to meget forskellige situationer i idræt og matematik; da 

idrætslærerne planlagde al undervisning fælles, og matematiklæreren planlagde fagdage fælles og den 
øvrige undervisning individuelt. 

I idræt bestod lærernes planlægning af et ugentligt fælles møde på 45 minutter. Her skulle de to lærere 
planlægge næste uges undervisning for 2 klasser, hvoraf den ene var den 7. klasse, som også indgik i 
observationsstudiet. I første omgang blev der observeret helt åbent, hvorefter der blev udviklet et 
observationsskema. 

I matematik blev to planlægningsmøder af ca. 30 minutters varighed observeret. Begge møder angik 
planlægning af en fælles fagdag for tre 8. klasser. I begge tilfælde var en lærer fraværende grundet 
sygdom, - ikke den samme. Observationsskemaet blev brugt begge gange.  

 
Observationsskema til planlægning er vedlagt som bilag 3B. 
 
 
Med udgangspunkt i observationsnoter lavede vi en separat kodning for henholdsvis idræt og matematik.  

Det var ikke muligt at opstille fælles kodning af betydning.  
 
De to interviews er foretaget som semistrukturerede interviews. Vi har ønsket at forholde os åbne over for 
informanternes egne forståelser og oplevelser, og samtidig har vi været optagede af at få forståelse for 
særlige aspekter. Af den grund har vi arbejdet med tre overordnede spørgsmål med tilhørende mulige 
underspørgsmål opstillet i en interviewguide. Vedlagt som bilag 3 C.  
 
Det samlede materiale fra observationer og interviews er blevet fremlagt og delt med hinanden med 
henblik på at finde interessante fælles og forskellige fokusområder.   
 
De to fag præsenteres først hver for sig og det afsluttes med en fælles opsamling. 
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De overordnede fund fra idræt  
 

Fundene fra idræt præsenteres her i forhold til lærernes to opgaver: planlægning og undervisning. 
Evaluering er endnu ikke en del af lærernes arbejde med Meebook. 

Planlægning 
De to lærere bruger Meebook i deres planlægning på følgende måder: 

 Laver årsplan med overskrifter på ugerne 

 Prioriterer tiden til de forskellige forløb 

 Laver detaljerede lektionsplaner 

 Laver af og til gruppeinddeling samt tilhørende afleveringsmapper 

Generelt kan man sige, at det at lærerne har utrolig kort tid til at forberede sig (45 minutter til at planlægge 

undervisning for 2 forskellige klasser), kommer til at præge møderne. Men hvad er det de bruger tiden på? 

De arbejder effektivt og det handler i høj grad om at få planlagt næste undervisningsgang. Lærerne er vant 

til at arbejde sammen, hvilket gør deres samtale let og effektiv, og de jonglerer mellem praktiske, 

didaktiske og faglige overvejelser. Det er dog i høj grad domineret af det løsningsorienterede, effektive: 

hvad skal vi lave, hvilke øvelser kender vi, hvor meget kan vi nå. (Vi har kodet observationerne for de fire 

forhold, der dominerer planlægningsmøderne; tekniske forhold, praktiske forhold, didaktiske forhold og 

faglige forhold.   

 
I forhold til betydningen af i-brugtagningen af Meebook, er det vigtigt at bemærke, at lærerne i forvejen 
brugte computeren til fælles planlægning. De arbejdede i de programmer, der var tilgængelige, og delte 
dokumenter med hinanden. Derfor er det heller ikke overraskende, at der ud over den første gang, hvor 
der bruges tid på det tekniske, herefter stort set ikke bruges tid på det. 
I den tid der bruges på det tekniske, er indstillingen primært positiv, og er kendetegnet ved formuleringer 
som: ” Gad vide om man kan lægge den direkte ind – kan vi ikke lige åbne den i en fane ved siden af”. 
 
Det overordnede billede er, at lærerne anvender Meebook selvfølgeligt og let. Møderne starter altid medat  
Meebook åbnes, og planlægningen foregår i Meebook. Der skrives direkte ind. De navigerer hurtigt mellem  
årsplan og de forskellige forløb, de lægger materialer ind, opretter grupper og afleveringsmapper, og  
planlægningen er præget af sætninger som: ”Jeg lægger den også lige ind i Meebook”, ”Gå lige over i  
årsplanen”, ”Jeg flytter lige rundt på 7.årgang også så”, ”Kan vi ikke bare lige gå ind i Meebook – vi skal 
have lagt modellen ind”. 
 
Ud over det tidsmæssige perspektiv, er det interessant at se, om anvendelsen af Meebook understøtter 
deres planlægningsarbejde og det de gør i forvejen, eller om det forstyrrer og udfordrer lærernes praksis. 
Det ser ud til at det understøtter deres planlægningsarbejde og det de i forvejen gør. ”Vi gjorde egentlig 
meget af det samme sidste år... det har bare givet os et sted at gøre det, hvor det er mere overskueligt og 
det er nemmere” L 214. Adspurgt om Meebook gør noget ved deres forestilling om faget og hvad der skal 
arbejdes med, hvordan der kan arbejdes, svares entydigt nej. 
 
De er meget begejstrede for Meebook som samarbejdsredskab og fremhæver særligt, at det fungerer godt 

og er let at bruge, at det giver et rigtig godt overblik og et ”fælles mentalt rum”. 
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Lærerne viser her et delvis intuitivt delvist integrerende perspektiv på deres brug af teknologi. (Arstorp og 
Schrøder, 2012) 

Derudover er det i høj grad det effektive perspektiv, der træder frem (Arstorp og Schrøder, 2012). Således 
fremhæves det; man kan dele materialer, man har samlet det hele ét sted, som begge kan tilgå når som 
helst, det er fleksibelt og kan let løbende justeres og videreudvikles. 

Det effektive perspektiv samles i følgende citat: 

”Men hvad er det så Meebook kan… og der er det netop at jeg tænker former og farver og figurer, eller 
hvad skal man sige, det er det der gør det mere overskueligt. Altså årsplanen ligger der med det samme, du 
trykker ind på den ”Find” – det kan du ikke når du bruger One Drive eller hvad det hedder. Vi kan lægge 
billeder ind...når de så kommer op i 8. og 9.klasse så kan vi få nogle flere modeller ind, og vi kan få nogle 
flere opgaver ind og noget mere med noget feedback, noget mere med nogle mål. Altså hvad er det helt 
konkret vi kræver I skal kunne.” L 238 

 
Lærerne er i deres planlægningsarbejde positive, aktive (Tafdrup og Hasse). De har det effektive perspektiv 

forrest og anvender LMS til at skabe overblik, strukturere og dele (Arstorp og Schrøder, 2012) 

 

Undervisning 
 

I undervisningen bruges det til: 

1) ”Tavle”: skærmen rulles ned og der vises fx 

 Dagens program 

 En model over det der arbejdes med / fagbegreber 

 En video med fx atletikdisciplin, spring, parkour 
 
Dette sker næsten hver gang. 

2) Eleverne har computere med og skal arbejde med dem i undervisningen, fx 

 Gruppearbejde om at lave opvarmningsprogrammer 

 Selv se videoer med bevægelser der skal arbejdes med 

 Aflevering af arbejde i afleveringsmapper, når timen er slut eller efterfølgende 

Dette sker ikke så ofte. 

 

Generelt fylder Meebook ikke særligt meget i undervisningen endnu. At de anvender projektoren har ikke 
noget at gøre med Meebook, den anvendte de på samme måde før. Eleverne er samlet om den, som de 
ville være om en almindelig tavle, og som de er samlet om lærerne også de gange, hvor projektoren ikke er 
tændt eller ikke virker.  
 
Det er interessant at se, at den ene gang, hvor eleverne arbejder selvstændigt med computerne næsten 
hele timen, ser det ud til, at flere er deltagende i længere tid. Ganske få falder fra. Ca. halvdelen af 
grupperne anvender inspirationslinket til det digitale læremiddel, resten finder selv på øvelser. De 
anvender alle opgavearket og beskrivelsen af faserne fra Meebook. En enkelt gruppe arbejder direkte ind i 
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afleveringsmappen. Det kunne pege på, at anvendelsen af computeren/Meebook i selve undervisningen 
kan gøre noget ved elevernes deltagelse. 
 
Noget af det der fylder for lærerne, når de skal anvende Meebook i undervisningen er det tekniske, som 

ikke havde nogen stor vægt i deres planlægning. Lærerne udtrykker negativ, tøvende attitude ift. det 
rent tekniske og fremhæver det som frustrerende, når teknikken driller: ”Systemet i hallen er tit ret 
besværligt og virker ikke”. 

Det beskrives som et ekstra aspekt, der tager tid, og tid har man ikke altid. ”Der er meget udenomspraksis i 
idræt: omklædning, redskaber, musikanlæg, foldevægge, og så kommer det tekniske oveni, hvis det ikke 
lige virker” 

Helt overordnet kan man sige, at skolens implementering af Meebook endnu ikke har nået 
undervisningslokalerne i et omfang af betydning. 

 

Lærernes generelle indstilling 
Begge lærere er generelt meget positivt indstillede overfor Meebook: 

”Vi vil rigtig gerne bruge det”, L 55  

”Jeg ville blive rigtig ked af det, hvis Københavns Kommune sagde ’nu poster vi ikke flere penge i det her, nu 
skal I ikke bruge det her…” L 616 

 

Lærerne arbejder primært ud fra det intuitive, effektive perspektiv og en aktiv positiv attitude  

Det intuitive perspektiv ses i deres tilgang til Meebook, der betragtes som et redskab, som anvendes. Det 
er ikke oplevelsen af at blive styret. Teknologien ”anses for at være et selvfølgeligt redskab” og ”den 
anvendes uden så mange udtalte forhindringer” (Arstorp og Schrøder, 2012: 51). Samtidig ses en ”tydelig 
kritisk tænkning vedrørende hvor teknologien kan anvendes, og hvor den ikke bibringer undervisningen 
noget hensigtsmæssigt og derfor fravælges” (Arstorp og Schrøder, 2012: 51). De giver udtryk for at have 
magt over det: 

”Vi bruger det der hvor det giver mening, det er det vi prøver at gøre… og ikke bare bruge det for at bruge 
det” L 56 

”Vi har ikke noget imod at bruge computer i vores idrætsundervisning, altså så længe det støtter det det 
skal” L43 

”Det var netop også en af de dage, hvor jeg tænkte: her, der giver det faktisk ikke nogen mening at bruge 
det, så lad os lade være med at bruge det, bare for at bruge det” L603 

 
Denne tilgang knytter ydermere an til en aktiv attitude, som det er beskrevet hos Tafdrup og Hasse (2012), 
hvilket indebærer en refleksion over ”hvilke redskaber der er hensigtsmæssige eller uhensigtsmæssige for 
formålet med arbejdet” (s.212) 
 
Det betragtes mere som et samlingssted, som en deleplatform, som et fælles mentalt rum for det de 

allerede gør, ved og kan.  Bevægelsen går fra lærerne ind i computeren og ikke omvendt: 
”Vi synes vi har så mange gode ideer selv, eller du ved, ha ha ” L303 
”Vi kan jo godt lide det undervisning vi laver” 
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Det intuitive perspektiv kan også indebære en innovativ tilgang til teknologien. Denne ses ikke hos lærerne 
her. Det er derimod det integrerende perspektiv, der står frem her. Meebook understøtter i høj grad det 
lærerne i forvejen gør. De oplever ikke, at de gør så meget anderledes i deres planlægning end de gjorde 
sidste år:  

”Vi gjorde egentlig meget af det samme som sidste år…. så fra lektion til lektion har det ikke gjort så meget. 
Det har bare givet os et sted at gøre det, hvor det er mere overskueligt og det er nemmere” L 214 

”Jeg synes egentlig det fungerer godt som vi bruger det lige nu” L59 
 
 
Det effektive perspektiv er også høj grad i spil. Lærerne fremhæver særligt to forhold inden for dette 
perspektiv. Det fremhæves som det første, at Meebook er et godt samarbejdsværktøj. Der vendes tilbage 
til dette løbende, og der gives mange konkrete eksempler på hvordan. 

For det andet fremhæves, at Meebook giver lærerne oplevelsen af at kunne at skabe progression og 
sammenhæng i elevernes læring. Det fremhæves positivt og flere steder, at eleverne kan ”kigge med” i 
planerne, se grupperne, finde tidligere arbejde frem og arbejde videre med det, at det hele er samlet og 
eleverne kan se det og ved hvor det ligger. 

 
Det tøvende perspektiv træder frem, men det er ikke dominerende. Det består primært i oplevelsen af, at 
teknologien kan svigte, og at det kan tage tid og fokus fra noget andet. 

Tidsaspektet nævnes især i forbindelse med undervisningen, hvor det er tidkrævende at få teknikken op at 
køre, og det kan opleves som en ekstra besværliggørende dimension i forhold til bare at gå i gang: 

”Det trækker lidt tid, når man skal have computeren fundet frem og de skal sidde og… og man bliver måske 
lidt distraheret, et eller andet.”L588 

”Jeg tænker bare at det kommer til at tage længere tid end hvis vi bare siger; nu gør jeg lige sådan her… Det 
er lidt hurtigere hvis vi lige kan fløjte hurtigt og sige, ’så bliver det sådan her, hurtigt, bum’ ” L591 

Tiden nævnes også som generel problematik ift. at have tid til at anvende flere funktioner i Meebook og se 
nærmere på fx muligheden for at anvende andres forløb og digitale læremidler. 

Teknikken nævnes som selvstændigt problem, og der udtrykkes frustrationer over, at det så ofte ikke 
fungerer, som det skal. 

”Inden man går i gang med dagens program, så vil man jo gerne have det fremme, ligesom på en tavle i 
klassen… men hvornår har du tiden til det, hvornår skal du gøre det? Og hvis det så begynder at drille eller 
du har glemt et kabel, så er det op at finde et kabel, som måske ikke er der, fordi det er også altid det er 
væk. Så jeg tror, det er helt klart en kæmpe udfordring” L70 

Deres positive attitude, der beskrives som ”når vedkommende udtrykker tilfredshed med teknologien” 
(Tafdrup og Hasse 2012: 215) bunder i høj grad i deres oplevelse af at det er nemt at bruge, og det 
effektive, intuitive perspektiv, som beskrevet ovenfor. 

Derudover knytter den positive attitude sig til oplevelsen af, at Meebook (at bruge computer) giver faget 
rygstød. Begge lærere giver klart udtryk for, at Meebook støtter op om alvoren i faget: 

”Det er som om eleverne synes det er fedt at de kan se ’nå’ men du har da også lavet et par opgaver her, 
fundet et par fede billeder og en video og skrevet nogle spørgsmål ned her” L103 
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”Noget af det der måske er positivt ved at også at bruge Meebook i idrætsundervisningen, det er at eleverne 
tænker ’Gud hvor er det stort det her’. Eller ’ Det er vigtigt!’ Det betyder noget, at jeg afleverer noget her i 
den mappe’”’L 135 

Det er vigtigt at se implementeringen af Meebook specifikt ift. de enkelte fag. I idræt har det denne 
rygstødsvirkning, men det skal ses i lyset af generelle udfordringer i faget med at få eleverne til at opfatte 
det som et læringsfag. 

 

De overordnede fund fra matematik 
Også i matematik præsenteres resultaterne fra observationer og interview i forhold lærernes planlægning 
og undervisning. 

 

Planlægning 
 
Meebook bruges, når et forløb skal planlægges helt fra bunden. Det sker fx i forbindelse med fagdage, hvor 
eleverne arbejder med matematik hele dagen og på tværs af de tre 8. klasser.  
I det konkrete tilfælde, der blev observeret, udarbejdede den interviewede lærer sammen med en anden 
lærer en overordnet plan for fagdagen. Efterfølgende gjorde han planen færdig i detaljer og skrev den ind i 
Meebook. Ideen var, at det skulle være en drejebog, som alle tre lærere i 8. klasse kunne følge. Han 
udtaler: 

Bruger det som drejebog, når det er et forløb, der laves fra bunden. (l 4) 

… Havde bare tænkt, at det [ ]  være ordentligt det her. Det skal være som en drejebog, så man bare kunne 
tage det. Jeg havde lavet det hele, så derfor måtte jeg lave det som en drejebog, så alle bare kunne tage 
det. (l 34) 

Efter fagdagen inddrog lærerne nogle ekstra timer til at evaluere dagen med eleverne i de tre 8. klasser. 
Umiddelbart inden evalueringen med eleverne holdt lærerne et møde. Her brugte de Meebook til at se på 
målene og på hvilke grupper, der havde nået at aflevere opgaver. I den forbindelse var det et problem, at 
eleverne står opført klassevis i Meebook, men på fagdagen havde de arbejdet i grupper på tværs af 
klasserne. Lærerne havde tænkt at bruge Meebook til evalueringen, men valgte på grund af disse 
problemer at gennemføre evalueringen mundtligt i stedet. 
 
Anderledes ser det ud i forbindelse med planlægningen af den daglige undervisning. Som 
undervisningsmateriale bruges en lærebog, og den interviewede lærer synes ikke, at det giver mening at 
bruge Meebook til planlægningen: 

Lad os sige, det var mig selv, der planlagde til mig selv til min egen undervisning. Så ville den ikke gøre 
nogen forskel som sådan. Det tror jeg egentlig ikke. For så ville jeg egentlig bare have min drejebog inde i 
hovedet. (l 46) 

I forhold til fx taskebogsundervisning synes jeg faktisk, at det er ligegyldigt at bruge Meebook. For hvorfor 
sidde og gentage nogle mål? (l 63) 

 
 

Undervisning 
Observationerne af undervisningen blev foretaget hos to forskellige lærere og i forskellige sammenhænge: 
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3 undervisningsgange á 45 minutter med en lærer  
 1 med fremlæggelse af gruppearbejder 
 1 med individuelt arbejde med opgaver i bogen 
 1 med fælles gennemgang/opsamling af statistiske resultater og individuelt arbejde med stillede 

opgaver og bog 
 

2 fagdage (kl. 8-13.30) med en anden lærer (den interviewede)  

 1 fagdag på tværs af de tre 8. klasser 

 1 fagdag med et valghold i matematik for 7. - 9. klasse  
 

I de tre undervisningslektioner med 8. klasse blev Meebook slet ikke brugt, men der blev brugt meget andet 
it. Eleverne brugte stort set udelukkende computer, når de løste opgaver. De skrev i et dokument og 
inddrog Excel regneark og Wordmat, når det gav mening. Opgaverne formuleredes mundtligt af læreren i 
forbindelse med gennemgang eller blev brugt fra lærebogen.  
I undervisningen med elevfremlæggelserne havde grupperne inden timens begyndelse lagt deres 
dokumenter på Elevintra og trak dem ud derfra, når de skulle fremlægge.  

 

På fagdagen for de tre 8. klasser var planen for dagen skrevet ind i Meebook. Den blev brugt til at 
præsentere dagens program for eleverne og målene for dagen. Desuden afleverede eleverne 
gruppeprodukterne i Meebook. Men derudover blev Meebook ikke brugt i undervisningen. Som nævnt var 
det oprindeligt planen, at eleverne skulle evaluere forløbet i Meebook, men det opgav lærerne.  

 
Fagdagen for valgfaget var en del af et længere forløb, der var skrevet ind i Meebook. Men selve dagens 
program fyldte ikke meget. Det var skrevet med korte sætninger og stikord. 

Læreren fortalte, at han først havde en overordnet planlægning af forløbet i hovedet. Derefter blev 
overskrifterne og kapitlerne skrevet ind i Meebook sammen med eleverne i forbindelse med en tidligere 
undervisningsgang. På den måde fik eleverne besked om, hvad der skulle foregå. Han havde efterfølgende 
skrevet mål ind og planlagt detaljer. 

På selve dagen blev Meebook udelukkende brugt for at se, hvilke elever, der var på holdet. 

Alt i alt bruges Meebook således minimalt i undervisningen. 
 
Den interviewede lærer udtrykker at brug af Meebook i undervisningen føles firkantet:  
 
Nogle gange bliver det lidt firkantet for mig. Fordi det hele sættes i kasser. Hvor jeg godt kan lide at fange 

en lille joke eller drille lidt. Det bliver sådan lidt firkantet, ”we are the robots”- agtigt. Hvor jeg godt vil 
have nogle glade elever også. (l 153) 

 
Men han fremhæver, at det er vigtigt, at elevernes gruppeprodukter bliver afleveret et sted og set. Her kan 

Meebook bruges, men det kan Elevintra også:  
 
Hvis de skal lave en gruppeopgave, så kan det godt gøre det, at de ved, at vi går ind og kigger på det og har 

det hele samlet. Så det kan da godt være, at det forbedrer deres produkt. Men det ved jeg ikke om det 
vil gøre i forhold til, om det er Elevintra, de bare afleverede i. (l 163) 
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Den interviewede lærers generelle indstilling 
Læreren synes, at det kan være praktisk at bruge Meebook, fordi alle har adgang til det, men føler 
samtidigt, at der er mange begrænsninger.  

Han giver således både udtryk for, at Meebook kan være et effektiviserende redskab, men også for et 
tøvende perspektiv på brugen af det. (Arstorp og Schrøder, 2012) 

Det effektive perspektiv kommer frem, når han beskriver, hvordan det let kan deles med andre og at 
planerne kan bruges igen:  

Jeg synes da, at det var smart nok at lave det i Meebook, egentlig. Fordi vi alle sammen har adgang til det, 
og eleverne har adgang til det, og på den måde er der en nem tilgang (l 18) 

I forhold til eget arbejde, det jeg selv laver. Der kunne det jo være smart nok at få det skrevet ned, så man 
kunne genbruge det en anden gang. Fordi det er måske først om et par år, at man skal bruge det igen. (l 61) 

Han kan desuden se det positive i, at målene kan samles der og evalueres: 

Og så bare skrive nogle mål ind og måske evaluere i forhold til nogle mål. (l 65) 

Disse elementer henviser alle til, at det kan være praktisk at anvende Meebook, - det kan deles og 
genbruges. Der er fokus på, hvordan brugen kan effektivisere hverdagen (Arstorp og Schrøder, 2012, s.57) 

 

Men læreren bruger det kun til særlige forløb - ikke i den daglige undervisning og giver da også her udtryk 
for et tøvende perspektiv i forhold til brugen. Astorp og Schrøder beskriver, at et tøvende perspektiv 
dækker ”over de situationer, hvor lærerne vægrer sig ved at anvende teknologien, fordi den ikke virker 
stabilt, fordi de ikke føler sig ’klædt ordentligt på’ …” (Arstorp og Schrøder, 2012: 51).  

 

Han synes, at programmet har nogle mangler og begrænsninger: 

Der er desværre nogle begrænsninger i Meebook, som irriterer mig lidt. Sådan nogle copypaste-funktioner, 
der ikke rigtigt virker ordentligt (l 21)  

…Stavekontrol kunne der godt være. Deres editor er lidt skrabet. Jeg kunne også godt tænke mig, at der var 
farver i editoren. (l 70) 

Der er vist også noget med, synes jeg, at jeg har oplevet, at der er nogle specielle filtyper, man heller ikke 
kan gemme og det er lige før jeg tror, at der også har været problemer med størrelsen af filer. Hvis nu 
eleverne har afleveret produkter, der har indeholdt billeder eller film, der er over en vis størrelse, så har man 
heller ikke kunnet bruge det. Så der er nogle begrænsninger her. (l 78) 

Desuden tager det tid at bruge, og han føler, han mangler viden om det: 

Tiden. Man bruger noget ekstra tid i nogle situationer. Men jeg kan godt se, at på længere sigt kan man 
lave en investering. Så har man noget, man kan hive frem igen. Det tager lang tid. (l 115) 

Hvordan genererer den en elevplan og hvordan den kommer til at se ud. Det ved jeg slet ikke noget om. Det 
vil være uprofessionelt bare at sende noget ufærdigt ud til forældrene. (l 138) 

På et spørgsmål om, hvad der forhindrer ham i at arbejde mere med Meebook end han gør nu svarer han:  

Tid og mere kendskab til det. Og så det, at der er nogle begrænsninger i det. … 
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Den interviewede lærer tager således aktivt stilling til, hvornår han synes, det giver mening at bruge 
Meebook i forbindelse med planlægning og undervisning, og hvornår det ikke giver mening. Han opfatter 
det positivt, som et redskab i forbindelse med planlægning af fagdage, men bruger det ikke i 
undervisningen. I forbindelse med den daglige undervisning finder han det uhensigtsmæssigt at bruge både 
til planlægningen og i undervisningen. Han udtrykker overordnet set en aktiv, negativ attitude til brug af 
Meebook. (Tafdrup og Hasse, 2014) 

 

 

 

Opsamling idræt og matematik 
 

Det langsigtede perspektiv og intentionen om, at læringsplatformene skal give lærerne bedre mulighed for 
at fokusere på differentieret og varieret undervisning, der i højere grad støtter elevernes læring, er på 
ingen måde i spil indtil videre. For lærerne handler det i langt højere grad om at undersøge: hvordan virker 
det, hvad skal vi egentlig med det og hvordan gør vi.  

De bruger det primært som et praktisk planlægningsværktøj, i yderst sparsomt omfang anvendes det i 
undervisningen og slet ikke til evaluering. Det er endnu ikke et værktøj til at fokusere på differentiering og 
elevernes læring. 

Lærerne har brug for mere tid til at lære det at kende og til at kunne udnytte og udvikle de didaktiske 
muligheder. De finder det svært at finde tid til at få udnyttet mulighederne, og de døjer i nogen grad med 
tekniske problemer. 

På trods af de tekniske og strukturelle udfordringer, kan vi få øje på interessante forhold, som vi vil beskrive 
lidt nærmere: 

To forskellige tilgange: De har meget forskellige oplevelser af, om anvendelsen af Meebook er 
begrænsende eller om det er en ny og god mulighed. 

Forskellig anvendelse: Meebook optræder på meget forskellige måder i de to fag. Dette ser vi både i 
forhold til samarbejde, anvendelsen af læremidler og fagenes status. 

 

To forskellige tilgange  
 

Vi ser to forskellige tilgange i de to fag. Dette kan ikke tilskrives noget særligt I de to fag, men er muligvis 
snarere personbåret.  Det er oplagt at lærerne i de to fag placerer sig forskelligt både ift. attitude og 
perspektiver i deres tilgang til teknologien. 

I det ene fag føler lærerne sig godt kørende i forhold til at bruge Meebook. De beskriver brugen af 
Meebook som et fælles mentalt rum, hvor de kan bruge Meebook som et redskab for deres fælles praksis. 
Deres oplevelse er tæt knyttet til to forhold. For det første oplever de det som meget nemt at bruge. I 
observationen af deres planlægning, som de laver sammen, er computeren og brugen af Meebook bare et 
redskab. De anvender både computer og Meebook nemt og selvfølgeligt, og anvender mange af 
funktionerne. Lærerne arbejder primært ud fra det intuitive, effektive perspektiv og har en overvejende 
positiv aktiv attitude.  
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For det andet oplever de, at anvendelsen af Meebook understøtter den praksis, de har i forvejen. De 
arbejder i denne henseende ud fra det integrerende perspektiv.  

 

I det andet fag udtrykker læreren følelsen af at blive styret. Han sætter anvendelse af Meebook I kontrast 
til den måde han plejer at undervise, og i kontrast til det han forstår som god undervisning. Derudover 
synes han, at det tager meget tid. 

Læreren har en primært negativ aktiv attitude og anvender mest det tøvende og det effektive perspektiv. 

Ser vi på de to tilgange kan vi se nogle indbyrdes sammenhænge, som muligvis virker i en form for 
gensidighed: 

De lærere der finder det let at anvende og som ikke bliver forstyrret i deres normale praksis, men måske 
snarere oplever at det gør deres arbejde nemmere, de er også positive og føler sig oven på ift. at bruge det. 

Den lærer, der synes programmet har nogle begrænsninger og hvor det ikke passer ind i den daglige 
praksis, føler sig styret af det. 

 

 

Forskellig anvendelse  
 

Nogle af forskellene på brugen af Meebook kan også ligge i fagene og stedets traditioner omkring disse. 

I begge fag bruger lærerne Meebook i forbindelse med samarbejde, men det bruges på meget forskellige 
måder. 

Læreren i matematik bruger det stort set kun, når der skal planlægges særlige forløb på tværs af de tre 8. 
klasser, men understreger, at det er praktisk at have planlægningen samlet et sted.  

I idræt derimod bruger lærerne det hver uge i den fælles planlægning. For dem er det et fælles rum, hvor 
de let og fleksibelt har adgang til det fælles stof. 

 
En anden måde de to fag adskiller sig på er brugen af undervisningsmateriale, som giver anledning til 
forskellig måde at planlægge på.  

I matematik har eleverne en grundbog. I denne findes målbeskrivelser for forløb, tekster, opgaver m.m. 
Bogen bruges som grundmateriale i den daglige undervisning. Det betyder, at der i forbindelse med 
planlægningen ikke skrives så meget ned. På den måde synes læreren ikke, at Meebook har så stor 
betydning i forbindelse med planlægningen af den daglige undervisning. 

I idræt derimod bruger lærerne ikke en bestemt bog, men meget forskelligt materiale. De henter deres 
ideer fra forskellige steder og samler det i Meebook. De udtrykker i øvrigt også, at det giver bedst mening 
at bruge Meebook i fag, hvor der bruges meget forskelligt materiale. 

 
I begge fag understreger lærerne, at det betyder noget for eleverne, at resultaterne af deres 
gruppearbejder bliver lagt et bestemt sted, og at det bliver læst af læreren.  

Lærerne i idræt mener derudover, at Meebook er med til at faget tages mere seriøst. 
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Det gælder for begge fag at anvendelsen af Meebook endnu ikke er med til at give lærerne fokus på 
differentieret og varieret undervisning med fokus på elevernes læring. Dette gælder uanset hvor de 
befinder sig i spændet mellem aktiv-passiv, negativ-positiv og hvilket perspektiv, der er dominerende i 
deres tilgang til teknologien. 

Vores vurdering er, at lærerne skal have mere tid – både et længere tidsperspektiv, men også mere tid i 
deres hverdag, hvis der skal fokus på didaktisk udvikling. 

Vi mener også, at det kan være relevant at se på, at lærerne skal understøttes på forskellige måder. Dette 
både ift. deres forskellige attituder og perspektiver, men også at en gruppe kan have brug for mere teknisk 
support, mens en anden gruppe skal udfordres på deres didaktik. Begge dele kræver tid. 

 

 

 
Opsamling og perspektivering 

Projektets overordnede forskningsspørgsmål har følgende foci: Hvad sker der, når man tager en 
læringsplatform i brug på en skole? Hvad betyder ledelse, organisering og skolekultur for implementering 
af læringsplatforme og hvordan indvirker læringsplatformen på den didaktiske praksis hos lærerne? 
 
 
Disse spørgsmål har forskningsgruppen søgt at besvare gennem observationer, samtaler og interview med 
skoleleder, ledelsens udpegede superbruger og lærere fra to fagteam i hhv. idræt og matematik fra forår 
2017 til foråret 2019. 

Skolelederens overordnede tilgang til implementeringsprocessen af læringsplatformen er blandt andet 
skabt gennem erfaringer med en kortvarig implementeringsproces af en læringsplatform, som netop blev 
udfaset og erstattet af Meebook. I stedet for at iværksætte en fuld specificeret implementeringsplan, 
nedsatte lederen en arbejdsgruppe med det formål at følge processen. Denne gruppe besluttede, at alle 
årsplaner laves i Meebook, planer, der indeholder fag, titel, forløb, start og slut – en overordnet 
forløbsbeskrivelse og så færdigheds- og vidensmål. Alle lærere fik som opdrag at udvikle fire forløb og 
beskrive dem mere i forhold til læringsmål samt foretage en evaluering af forløbene. Lederens forståelse er 
således, at en håndholdt implementering er mere hensigtsmæssigt end en implementering, der tager form 
af en gennemførelse af en plan.  

Lederen forestiller sig, at læringsplatformen kan bidrage til at gøre undervisningen bedre, blandt andet 
fordi den kommer til at understøtte og tydeliggøre arbejdet med læringsmål, og fordi den på sigt kan 
bruges til at arbejde mere systematisk med elevernes læring. Lederens implementeringsarbejde lægger sig 
på den måde i et snit mellem på den ene side at udstikke nogle meget instrumentelle kvantitative rammer 
for lærerens arbejde med platformen i skoleår et med platformen, samtidig med at han har nogle 
kvalitative forventninger i forhold til mere kvalificeret undervisning og mere læring, især for de lavt-
præsterende elever.  

Lederen etablerede et korps af superbrugere, der i det daglige indgår som sparringspartnere for kollegerne. 
Gruppen er sammensat af lærere, der repræsenterer flere faggrupper samt såvel indskoling som 
mellemtrin og udskoling.  
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De fire superbrugere er enige om, at der er afsat for lidt tid til implementering og fordybelse i brug af 

Meebook for skolens lærere. De er ligeledes enige om, at kollegers brug af dem er temmelig tilfældig, og to 

af dem ikke har haft nogen henvendelser fra kolleger om råd og support. Dog har nogle af dem kontakt 

med lærere om anvendelse af og implementering af Meebook i deres fag. En superbruger gør opmærksom 

på, at han ikke føler sig kompetent til opgaven, og en anden føler sig ligeledes dårligt klædt på.  

Alle fire superbrugere anvender Meebook til forberedelse af egne fag og i fagteam, fx idræt og biologi.  De 

oplever, at Meebook er et godt redskab at anvende både i forhold til egen planlægning, fx engelsk for den 

ene superbrugers vedkommende og som nævnt for et fagteam, fx idræt. To superbrugere får henvendelser 

og spørgsmål fra kolleger. Det sker typisk ved skoleårets opstart eller hvis der fx foreligger et 

forældremøde, hvor man skal vide noget dertil. Én nævner, at kolleger ikke husker, at hun er superbruger, 

som de kan henvende sig til.  

Opsamlende kan det konstateres, at fagkolleger henvender sig og anvender de fire superbrugere meget ad 

hoc og ikke systematisk. Dette understøttes af opsamlende indtryk fra skolebesøg hos to fagteam i idræt og 

matematik, hvor en af superbrugerne er tilknyttet idrætsfaget. Det langsigtede perspektiv og intentionen 

om, at læringsplatformene skal give lærerne bedre mulighed for at fokusere på differentieret og varieret 

undervisning, der I højere grad støtter elevernes læring, er på ingen måde i spil indtil videre. For lærerne 

handler det i langt højere grad om at undersøge: hvordan virker det, hvad skal vi egentlig med det og 

hvordan gør vi.  

Faglærerne i de to team bruger primært Meebook som et praktisk planlægningsværktøj, i yderst sparsomt 
omfang anvendes det i undervisningen og slet ikke til evaluering. Det er endnu ikke et værktøj til at fremme 
det ønskede fokus på differentiering og elevernes læring. Lærerne har generelt brug for mere tid til at lære 
læringsplatformen at kende og til at kunne udnytte og udvikle de didaktiske muligheder. De finder det 
svært at finde tid til at få udnyttet mulighederne, og de døjer i nogen grad med tekniske problemer. 

Projektet giver mulighed for at konkludere, at lærerne skal have mere tid – både et længere tidsperspektiv, 
men også mere tid i deres hverdag, hvis der skal fokus på didaktisk udvikling. Som det også er beskrevet i 
EVA-rapporten 2016, har  ”(lærerne) ikke erfaring end sige en kultur for at samarbejde om undervisningen 
på den måde, som læringsplatformene lægger op til”, hvilket gør det oplagt svært at forestille sig, at der 
skulle ske en didaktisk udvikling uden ekstra tid og uden særlige indsatser. 

Dette også selv om ledelsen ikke har stillet en deadline for, hvornår alle lærere skal anvende Meebook til 
planlægning, gennemførelse og evaluering af al undervisning. 

Projektgruppen finder samlet, at lærerne har behov for at blive understøttet på mange forskellige måder. 

Dette både ift. deres forskellige attituder og perspektiver, men også at en gruppe kan have brug for mere 
teknisk support, mens en anden gruppe skal udfordres på deres didaktik. Dette indikerer, at der kan være 
brug for en gentænkning af superbrugernes opgave og kompetencer og hvordan de sættes i spil.  

Ud over en gentænkning af superbrugernes funktion, vil det være særdeles relevant, at lærerne tildeles tid 
til at udvikle didaktisk praksis i de forskellige fag. I en grundlæggende forståelse af teknologi som 
kulturkraft, er det helt afgørende, at den enkelte lærer får mulighed for at deltage i didaktisk 
udviklingsarbejde i sit eget fag. Lærerne skal have mulighed for at indgå aktivt i formning af teknologi og 
praksis, hvis arbejdet med læringsplatformen for alvor skal opleves meningsfuld, og hvis de oprindelige 
intentioner med læringsplatformene og lederens forventning til dem skal indfries. 

Tid er generelt en mangel i folkeskolen i disse år, og dette projekt understøtter, at det tager tid at 
implementere nye didaktiske redskaber i en skolens hverdagsliv. Hvorvidt en skolekultur og læreres 
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didaktiske planlægning og ibrugtagning af en læringsplatform ændrer sig i forhold til folkeskolereformens 
overordnede tiltag og Brugerinitiativet – det undersøger vi i projektets afsluttende del. 

Læringsplatforme som et obligatorisk element i skolers og læreres planlægning, gennemførelse og 
evaluering har ændret sig i projektets forløb til en selvstændig beslutning på skole- og kommunalt plan om, 
hvordan man vil anvende læringsplatforme fremadrettet. Vi følger i studieåret 2019-2020 faglærere i idræt 
og matematik og undersøger, hvordan lærere i de nye rammer arbejder med og anvender læringsplatforme 
i deres arbejde. 
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Bilag  

Bilag 1 NOTAT. Oversigt: Viden om læringsplatforme  
 
Indhold: 
1) Styringsdokumenter og analyser læringsplatforme og brugerportalsinitiativet  
2) Forskningsprojekter om læringsplatforme og digitale læremidler  
3) Andre tekster om læringsplatforme og digitale læremidler 

1. STYRINGSDOKUMENTER OG ANALYSER LÆRINGSPLATFORME OG BRUGERPORTALSINITIATIVET 

Titel Abstract eller vigtigt pointer  
 

Fælles brugerportal. Foranalyse i 
forbindelse med fælles 
brugerportal for folkeskolen. 
 
Rambøll Management Consulting 
og Implement Consulting Group, 
2014.  
 

Foranalyse fra Rambøll med fokus på brugernes behov, 
forskningsbaseret viden og hvad markedet kan tilbyde. 

Notat. Brugerportalsinitiativet 
 
KL. Jan 2015 

Aftaletekst om brugerportalsinitiativet med  
1) baggrund  
2) den digitale understøttelse  
3) anbefalinger til anskaffelse 
 
Brugerportalsinitiativet er et ambitiøst initiativ, som skal bringe 
den digitale folkeskole et stort skridt videre ved et etablere 
tidssvarende digitale platforme, som kan understøtte en ny 
folkeskole og målene i folkeskoleformen. (SIDE 2) 
 

UVM: Om brugerportalsinitiativet 
 
http://www.stil.dk/Arbejdsomraa
der/It-og-
laering/Brugerportalinitiativet/O
m-Brugerportalinitiativet  
 

Undervisningsministeriet – Styrelsen for It og læring - hjemmeside 
med beskrivelse af brugerportalsinitiativet, styregruppe samt links 
til dokumenter og rapporter.  

Statusredegørelse for folkeskolens 
udvikling skoleåret 2015/2016 
 
Ministeriet for Børn, Undervisning 
og Ligestilling 

s. 71 handler om brugerportalsinitiativet 
 
Initiativet skal digitalt understøtte kommunikation, læring og 
trivsel i folkeskolen og derved blandt andet styrke samarbejde med 
forældre, elevinddragelse, lærernes pædagogiske arbejde med 
elevernes læring og faglige progression og arbejdet med en 
længere og varieret skoledag. Brugerportalinitiativet er således 
centralt for at udvikle undervisning og læring og at understøtte 
den digitale folkeskole. Dermed støtter initiativet den digitale 
omstilling, som folkeskolerne er midt i, hvor der i stigende grad 
bruges digitale læremidler og læringsplatforme. (side 71)  
 

http://www.stil.dk/Arbejdsomraader/It-og-laering/Brugerportalinitiativet/Om-Brugerportalinitiativet
http://www.stil.dk/Arbejdsomraader/It-og-laering/Brugerportalinitiativet/Om-Brugerportalinitiativet
http://www.stil.dk/Arbejdsomraader/It-og-laering/Brugerportalinitiativet/Om-Brugerportalinitiativet
http://www.stil.dk/Arbejdsomraader/It-og-laering/Brugerportalinitiativet/Om-Brugerportalinitiativet
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Implementering af digitale 
læringsplatforme. De første 
erfaringer.  
 
EVA 2016  
>OBS hold øje med formidling og 
rapport fra fase 2  

Erfaringsopsamling med de første erfaringer om at vælge, 
implementere og anvende digitale læringsplatforme på 
folkeskoler. De medvirkende skoler og kommuner er på vidt 
forskellige niveauer mht. at implementere og anvende 
læringsplatforme.  
 
OBS: 2. fase af projektet handler om at frembringe viden om 
erfaringer med læringsplatformenes betydning for den 
pædagogiske praksis, didaktik og elevernes læringsproces. 
Resultaterne formidles i foråret 2017.   

2) FORSKNINGSPROJEKTER OM LÆRINGSPLATFORME OG DIGITALE LÆREMIDLER 

Titel Abstract eller vigtigt pointer  
 

Forskningsprojekt: Anvendelse af 
digitale læringsplatforme og 
læremidler 
 
AAU, SDU, UCL og UCSJ 
 
http://læringsplatforme.dk/  
Projektet løber okt. 2016-april 
2017 
 

Helt konkret skal projektet opnå viden og erfaringer om: 

 hvordan læringsplatformen kan anvendes i forhold til 
undervisning med udgangspunkt i læringsmål. Det handler 
bl.a. om anvendelse af tegn på læring, digitale læremidler i 
samspil med læringsplatformen, elevplaner, deling af 
undervisningsforløb, teamsamarbejde og meget mere. 

 hvordan den didaktiske tilgang til undervisningen ændres 
gennem anvendelse af læringsplatforme og digitale 
læremidler. 

 hvilken betydning anvendelsen af læringsplatformen har for 
elevernes læreproces og deres progression. 

 hvordan elever og forældre gennem læringsplatformen 
inddrages i udarbejdelse af og arbejde med læringsmål og 
evaluering. 

Derudover skal projektet undersøge og formidle, hvordan 
læringsplatformene understøtter realiseringen af 
folkeskolereformen. 

3) ANDRE TEKSTER OM LÆRINGSPLATFORME OG DIGITALE LÆREMIDLER 

Titel Abstract eller vigtigt pointer  
 

Folkeskolen april 2016 
Tema: Læringsplatformene 
kommer 

Introduktion til temaet: 
Alle landets kommuner og skoler skal i løbet af næste skoleår være klar 
til at bruge en læringsplatform i undervisningen. Godt halvdelen af 
kommunerne havde besluttet sig ved årsskiftet, og en femtedel var i 
gang med at undersøge mulighederne. Derfor har Folkeskolen spurgt 
lærere og ledere til deres erfaringer med det nye værktøj, som de fleste 
steder er MinUddannelse, Meebook eller Educa. Nogle er glade, andre 
er kritiske – men alle savner tid. (side 7). 

It, medier og læring. Nr. 3, 
2015. Tema: 
Brugerportalsinitiativet. 
 
https://issuu.com/it-
vejleder/docs/it_og_uv-nr-3-
2015-issu/1  
 
Udgives af Danmarks it- og 
medievejlederforening 

Dette nummer indeholder bidrag fra forskellige interessenter 
vedrørende brugerportalinitiativet. For at lette overblikket er bidragene 
markeret med en figur, der placerer dem i relation til det samlede 
initiativ (s. 4):  
 
 
 
 

 

http://læringsplatforme.dk/
https://issuu.com/it-vejleder/docs/it_og_uv-nr-3-2015-issu/1
https://issuu.com/it-vejleder/docs/it_og_uv-nr-3-2015-issu/1
https://issuu.com/it-vejleder/docs/it_og_uv-nr-3-2015-issu/1
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Bilag 2 Den digitale understøttelse – en erfaringsopsamling ved EVA 2016 
Danmarks evalueringsinstitut har udarbejdet en erfaringsopsamling med de første praksiserfaringer om at 
vælge, implementere og anvende digitale læringsplatforme på folkeskoler. De medvirkende skoler og 
kommuner er på vidt forskellige niveauer mht. at implementere og anvende læringsplaforme. 

”Der er som forberedelse af initiativet udarbejdet en såkaldt rammearkitektur for den digitale 
understøttelse af folkeskolen. Denne følger overordnet principperne i Den Fælleskommunale 
Rammearkitektur, som bl.a. KOMBIT arbejder efter i de store monopolbrudsprojekter. På denne måde 
søges sikret særligt to ting. 

For det første sikres en konsistens i de krav, kommuner stiller til markedet og it-løsningerne på tværs af en 
række kommunale opgaveområder. For det andet sikrer den måde, løsningerne bygges på, størst mulig 
genbrug af funktionalitet i løsningerne. (…) 

Alle kommuner skal ved starten af skoleåret 2016/2017 være i gang med at udbrede it-løsninger, der 
digitalt understøtter kommunikation, samarbejde om elevernes læring og trivsel samt de forandringer, som 
folkeskolereformen medfører. Det er kommunernes opgave at sikre, at it-løsningerne dækker de 
elementer, som er beskrevet i brugerportalinitiativet. Brugerportalen skal være etableret i kommunerne 
ved udgangen af 2017. 

Brugerportalinitiativet understøtter ligeledes, at der kan etableres en samlet adgang til kommunikation 
med forældrene på tværs af dagtilbuds- og folkeskoleområdet, idet kommunerne får mulighed for at koble 
dagtilbudsområdet på kommunikationsløsningerne Folkeskolen er i gang med en digital omstilling, hvor der 
i stigende grad anvendes digitale løsninger. I forlængelse af folkeskolereformen har KL og staten indgået en 
aftale om et brugerportalsinitiativ, som skal sikre elever, forældre, lærere og skoleledere en samlet digital 
adgang til lokale it-systemer. Det overordnede formål med Bruger-portalsinitiativet er at sikre, at 
folkeskolen får etableret tidssvarende digitale læringsplatforme, som kan understøtte folkeskolens 
kerneopgave og målene i folkeskole-formen.  

Som led i Brugerportalsinitiativet skal den enkelte kommune anskaffe en læringsplatform til alle folkeskoler 
i kommunen. Alle kommuner skal, jf. aftalen om kommunernes økonomi for 2015, ved starten af skoleåret 
2016/17 have påbegyndt en udbredelse af løsningerne inden for Brugerportalsinitiativet. Det vil sige, at alle 
kommuner skal have påbegyndt arbejdet med at anskaffe og implementere en læringsplatform fra 
skoleåret 2016/17 og sikret udbredelse til alle skoler ved udgangen af kalenderåret 2017.  

Hvad er en læringsplatform?  

Hovedformålet med etableringen af en læringsplatform er, at den skal udgøre den digitale understøttelse 
af selve arbejdet med læring i folkeskolen. Konkret skal læringsplatformen sikre, at elever, forældre, lærere 
og pædagoger får adgang til elevplaner, elevportfolier, digitale værktøjer, læremidler og andet indhold, 
som eleverne arbejder med. Lærere og pædagoger skal endvidere kunne se, planlægge, evaluere, gemme 
og dele læringsforløb ud fra Fælles Mål og ud fra konkrete læringsmål, ligesom skoleledelsen skal have 
adgang til relevante områder på læringsplatformen. Den digitale læringsplatform skal dermed rumme og 
samle de informationer og data, der giver viden om elevernes progression og trivsel. Samtidig skal denne 
viden kunne følge med en elev i tilfælde af, at eleven skifter skole. 
https://www.eva.dk/projekter/2016/skolernes-erfaringer-med-de-digitale-laeringsplatforme/download-
rapporten/implementering-af-digitale-laeringsplatforme.-de-forste-erfaringer 

https://www.eva.dk/projekter/2016/skolernes-erfaringer-med-de-digitale-laeringsplatforme/download-rapporten/implementering-af-digitale-laeringsplatforme.-de-forste-erfaringer
https://www.eva.dk/projekter/2016/skolernes-erfaringer-med-de-digitale-laeringsplatforme/download-rapporten/implementering-af-digitale-laeringsplatforme.-de-forste-erfaringer


33 
 

 

44 procent af de lærere, der anvender læringsplatforme, føler sig allerede nu fortrolige med dem. Og med 
fortroligheden følger positive erfaringer, viser evaluering.  

Undersøgelsen 

70 procent af lærerne i en ny evaluering af indsatsen for it i folkeskolen har anvendt en læringsplatform. 44 
procent af disse lærere har anvendt platformen nok til, at de føler sig fortrolige med den – og flertallet 
oplever, at den letter deres arbejde. 

Det er udgangspunktet for en række konklusioner om skolernes brug af læringsplatforme i den netop 
offentliggjorte evaluering af den fællesoffentlige indsats for styrkelse af brugen af it i folkeskolen. 

Evalueringen er baseret på spørgeskemaundersøgelser blandt 9.512 elever fra udskolingen (primært 8. 
klasse), 1.707 lærere, 180 pædagoger og 306 ledere fordelt på 351 skoler samt en række kvalitative 
interviews. 

Evalueringen er gennemført i regi af indsatsen for it i folkeskolen med deltagelse af 
Undervisningsministeriet, KL og Digitaliseringsstyrelsen. 

Sådan anvendes læringsplatformene typisk 

Lige nu anvendes læringsplatformene især til planlægning og tilrettelæggelse af undervisningen – 47-64 
procent af lærerne, der anvender læringsplatforme, bruger dem i høj eller meget høj grad til forberedelse. 

Lærerne bruger læringsplatformene på meget forskellige måder. Nogle lærere bruger deres 
læringsplatforme til at beskrive overordnede linjer for forløb og lægge enkeltelementer ind. 

Andre lærere lægger p.t. kun årsplanen ind i platformen, og atter andre bruger deres læringsplatform som 
fælles overblik eller køreplan ved at samle alle elementer på platformen og har derfor læringsplatformen 
åben i stort set alle timer. 

Fordele følger med fortrolighed 

Blandt de 44 procent, som føler sig fortrolige med læringsplatformen, er der flest, der oplever positive 
effekter. Det er også disse lærere, der oplever de største effekter. 

Mens der endnu ikke opleves markante forandringer på opgaver som understøttelse af elev-til-elev-læring, 
skole-hjem-samarbejde og elevers selvevaluering p.t., angiver over halvdelen af de 44 procent, at en række 
opgaver er blevet nemmere med læringsplatformen: 

* at opstille mål for forløb og/eller elever (74 procent oplever, at opgaven er nemmere) 

* tilrettelæggelse og planlægning (70 procent oplever, at opgaven er nemmere) 

* videndele og inspiration (67 procent oplever, at opgaven er nemmere) 

* at udarbejde og videre udvikle læringsforløb (65 procent oplever, at opgaven er nemmere) 

* gennemførelse af undervisningen (61 procent oplever, at opgaven er nemmere) 

* at evaluere elevens læring og progression (56 procent oplever, at opgaven er nemmere) 

Hvis man medtager de lærere, der ikke føler sig fortrolige med platformen, er det mellem en tredjedel og 
halvdelen, der oplever, at det bliver nemmere. Ligeledes oplever mellem en tredjedel og halvdelen, at det 
hverken er blevet sværere eller nemmere. 

http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_86699/cf_202/Evaluering_af_it_i_folkeskolen.PDF
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Det digitale som middel til kvalitet i læring 

Evalueringen viser, at læringsplatforme og digitale læremidler oftest anvendes i samspil med hinanden – 69 
procent af lærerne angiver således at have anvendt både læringsplatform og et eller flere digitale 
læremidler i deres seneste forløb med digitale ressourcer. 

De lærere, der peger på et positivt samspil mellem læringsplatformen og digitale læremidler, nævner, at 
det er blevet lettere at inddrage flere forskellige billeder, tekster, videoer og hjemmesider m.m. og at gøre 
forløbet til sit eget, når man bruger platformen – en udvikling, der ifølge eleverne i undersøgelsen har gjort 
undervisningen sjovere og det faglige udbytte større. 
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Bilag 3 A:  Observationsguide til undervisning 
Hvad kigger vi efter:  

Hvordan spiller Meebook en rolle i arbejdet? 

Hvad arbejder de med? Hvad gør læreren? 

 

Hvad gør eleverne?  

 

Undervisningens indhold og 
fokus  
Problemorienteret-
færdighedsorienteret 
 

 

Styring: styring af elevernes arbejde 
og arbejdsformer  
  
Praksisser: ytringer, sociale, faglige 
eller andre interaktioner med 
elever, lærerens placering i 
rummet  
Hvad er læreren optaget af? 

 

Praksisser og orienteringer: ytringer, 
sociale, faglige eller andre interaktioner 
med andre elever og med læreren, 
placeringer i rummet 
Er eleverne deltagende? Er de 
fokuserede? 
Sansning 

 

Hvordan arbejder de? Hvad taler de om og hvordan? Hvordan er stemningen? 

Organisering, arbejdsformer, 
placering i rum, 
nærhed/afstand, induktiv-
deduktiv 
 

Sproglighed, fagbegreber, 
kommunikationsformer lærer-elev, 
elev-elev 

Energi, koncentration, ro – uro, glæde, 
samspil, fravalg  

 

 

 

Tidspunkt Observation Tanker 
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Bilag 3 B: Observationsguide planlægningsmøder 
 

Tid Hvad sker der/ hvad taler de om? Spørgsmål og svar Kommentarer/tanker 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


