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Online-skolen
Af Claus Hjortdal
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Nr. 4 – December 2011
15. årgang 

Tema: National strategi for it i folkeskolen

Navnet på dette tidsskrift: Skolen 
i morgen er i høj grad temaet for 
dette nummer. Vi sætter fokus på 
it i skolen.

”Skolen står i løbet af de næste 
tre år over for større ændringer, 
end vi har set de seneste 30 år.” 
Det var en af de teser, vi i novem-
ber måned blev præsenteret for på 
en studietur til London, arrange-
ret af KL. Gennem en lang række 
oplæg og debatter med forskere, 
lærere og skolebestyrelser tog vi 
temperaturen på it i det engelske 
skolesystem. Og vi blev udfordret!

Den tidligere undervisningsmi-
nister Lord Knight har kaldt 
den ny generation for ”wrapped-
in-generationen”. Denne genera-
tion er fuldstændig omsluttet af 
teknologi, de sætter ikke spørgs-
målstegn ved den, og de udnytter 
den 100% i deres hverdag. Skolens 
opgave må på den baggrund tage 
sit udgangspunkt i to forhold:

•	 Når du har fundet ud af, hvad 
eleverne skal lære, må du 
finde eller udvikle teknologien, 
der kan levere det, der kan 
understøtte denne indlæring.

•	 Brug den teknologi, der findes. 
Byg på den tilgængelige og 
oftest gratis viden og tekno-
logi, der findes. Brug elevernes 
egne pc’er og smartphones.

Der er ikke kun fokus på tekno-
logien, men også de forskellige 
aktørers rolle. Skoleledelsens 
rolle er central. Dette bliver også 
slået fast af Andreas Rasch-
Christensen i hans artikel om it 
og skoleudvikling. Ledelsen skal 
ikke blot have kendskab til it, de 
skal være indpiskere og være med 
til at ændre skolens it-kultur.

Sammen med skoleledelsen står 
it-vejlederen. Fremover skal it-
vejlederen på skolen alene være 

pædagogisk vejleder, hævder John 
Klesner i sin artikel. Den digitale 
dannelse bliver den største udfor-
dring, siger han.

Læreren er den vigtigste faktor 
for elevens læring. Derfor skal der 
være fokus på lærernes rolle i en 
mere it-understøttet skole. Kar-
sten Gynther siger i sin artikel, 
at læreren i fremtiden skal være 
mere eksperimenterende med sit 
fag og sine undervisningsmetoder. 
Kollektive fællesskaber og lærer-
til-lærerlæring bliver nødvendigt. 
Udviklingen går så stærkt, så det 
er nødvendigt med netværkslær-
ing i stedet for mere traditionelle 
kurser.

I England oplevede vi desuden et 
meget stærkt fokus på elevernes 
rolle, hvor man brugte elevernes 
egen tilgang til problemløsning: 
elev-til-elevlæring. Eleverne er 
vant til at bruge de sociale medier 
til at løse deres problemer. På 
samme måde skal vil til at tænke 
forældrene ind i skolens under-
visning. Ved at skabe en mere 
transparent skole, kan forældrene 
understøtte undervisningen i 
hjemmet.

Hele denne samtidighed på aktør-
området er temaet for Gunnar 
Nordestgaards artikel. At det er 
en global udfordring, er der ingen 
tvivl om. Det spændende bliver, 
hvordan vi formår at gribe denne 
udfordring. 

Som Ebbe Kromann-Andersen 
skriver i sin artikel, har regerin-
gen afsat 500 mio. kr. til it. Der 
er behov for både kompetenceløft, 
læremidler og et fokus på didak-
tikken.

Samlet set bliver det den største 
udfordring for hele samfundet på 
skoleområdet de næste mange år.

It og skoleudvikling
Af Andreas Rasch-Christensen
Digitalisering af skolen handler ikke kun om 
isenkram. Der kan ikke påvises nogen direkte 
sammenhæng mellem elevresultater og indkøb 
af nye og flere teknologier. Undersøgelser peger 
derimod på, at lærerne er den vigtigste faktor 
for elevernes læring. Men lærerne skal træde i 
didaktisk, relationel og ledelsesmæssig karakter, 
hvis eleverne skal opnå gode resultater. 

It-vejledning skal professionaliseres
Af John Klesner
It-vejlederens rolle har ændret sig – eller skal 
ændre sig. It-vejlederrollen rækker langt ud 
over konkret programkendskab. Det drejer sig i 
stedet om vejledningskompetence, metareflek-
sivitet, digital dannelse og mediepædagogisk 
indsigt. Ildsjæletanken slår ikke til, og kommu-
nerne skal forholde sig til, hvordan organisering 
og kompetenceløft af det samlede ressourcelæ-
rerkorps skal organiseres.

Hvad har it i folkeskolen med gældskrisen at 
gøre?
Af Gunnar Nordestgaard
Den globale økonomiske krise stiller krav til 
vores omstillingsparathed. Skolelederen og den 
kommunale politisk-administrative organisation 
tvinges til at se sig selv i sammenhæng med 
resten af verden, hvor arbejdskraft, infor-
mation og viden udveksles på nye måder. En 
digital skole må tage sit udgangspunkt i denne 
kontekst. Artiklen udfordrer regeringsoplæg-
get ”En digital skole” og kommer med bud på, 
hvordan it-løsninger i folkeskolen kan forankres 
regionalt. 

Videnssamfund – skolens udfordringer og 
fremtidens lærerarbejde
Af Karsten Gynther
Vidensamfundet kræver kompetente lærere 
med en høj grad af professionsfaglighed, som 
hele tiden må opdateres. Men det skal ikke 
længere ske gennem kompetenceudvikling af 
den enkelte lærer. Med den hastighed, som 
betingelserne og mulighederne for at tilegne 
sig viden forandres i disse år, er det i stedet nød-
vendigt at se læreropgaven som et fælles ansvar 
for løsning af skolens undervisningsopgave. 
Ikke mindst i forhold til nye læringsressourcer, 
nye undervisningsmuligheder og nye mulighe-
der for vidensadgang og samarbejde.

It kræver didaktisk indsigt
Af Ebbe Kromann-Andersen
Mange lærerstuderende er ”digitale indfødte”, 
som besidder de nødvendige kompetencer til at 
varetage en undervisning baseret på den nyeste 
it-teknologi. Men det er vigtigt at klæde de 
lærerstuderende på til at anvende it kritisk og 
konstruktivt i folkeskolen. 
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Tema: National strategi for it i folkeskolen   Af forskningschef ph.d. Andreas Rasch-Christensen, 
VIA University College

It og skoleudvikling
Teknologiforskrækkelse er på 
mange folkeskoler afløst af tekno-
logibegejstring. Men kan de nye 
teknologier, digitale læringsmil-
jøer og læremidler overhovedet 
fremme elevers læring – og i givet 
fald hvordan? Hvad betyder digi-
taliseret undervisning for elevers 
motivation, fordybelse og oplev-
else af autenticitet? Hvornår har 
elever brug for undervisning, og 
hvornår lærer de på egen hånd? 
Hvordan skaber en digital skole 
kreativitet og ny videnproduktion? 
Forskningen viser, at de nye tek-
nologier kan spille en væsentlig 
rolle, men der forekommer fortsat 
at være udfordringer forbundet 
med at udnytte potentialerne. 

”Udvikling af den digitale skole”, 
”iPads til alle elever i Odder Kom-
mune”, ”500 mio. til udvikling af 
digitale læringsmiljøer og lære-
midler”. Satsningerne er mange og 
mangfoldige, men ved vi nok om it 
og elevers læring? Kan nye tekno-
logier, digitale læringsmiljøer og 
læremidler fremme elevers læring 
– og i givet fald hvordan? 

Jeg kan ikke levere fyldestgørende 
svar på de spørgsmål, men vil i det 
følgende forsøge at indramme dis-
kussionen i forhold til nogle forsk-
ningsresultater på området. Det 
er næppe overraskende, at svaret 
ikke udelukkende handler om inve-
stering i teknologisk isenkram. 
Vi ved fra flere metareviews, at 
der ikke kan peges på kausalsam-
menhænge mellem indkøb af nye 
og flere teknologier og elevresulta-
ter. Skolers fysiske beskaffenhed, 
klassestørrelser og antal iPads 
betyder langt mindre end lærerens 
kompetencer (Hattie 2009).

Lærerne er den vigtigste faktor for 
elevernes læring. De skal træde i 
didaktisk, relationel og ledelses-
mæssig karakter, hvis eleverne 
skal opnå gode resultater. Men 
digitaliseringen kan noget, hvis 
den bruges hensigtsmæssigt. Som 
en af de førende forskere inden for 

området, professor Birgitte Holm 
Sørensen, udtalte i et interview i 
Kristeligt Dagblad, så kan digita-
lisering af skolens læringsmiljøer 
bidrage til:

”…..helt andre og flere måder at 
blive fagligt motiveret på, fordi det 
ikke bare handler om bøger med 
ord og tal i, men om at producere 
og formidle viden på egen hånd 
med brug af både billede, lyd og 
tekst. Den form for kreativitet, og 
at eleverne føler sig direkte ind-
draget i deres egen læring, gør det 
markant nemmere at differentiere 
undervisningen og få flere med” 
(Henriksen 2011).

Fra forskellige forskningsprojek-
ter har vi indikationer på, at nye 
teknologier kan:

•	 Forbedre elevernes faglige for-
dybelse og kreativitet – de kan 
arbejde kreativt og udforskende 
med den faglige fordybelse.

•	 Gøre eleverne mere aktive og 
selvstændige i udforskningen 
af læringsuniverset.

•	 Forbedre undervisningsdiffe-
rentieringen og i højere grad få 
aktiveret de svage og de meget 
stærke elever i undervisningen.

•	 Støtte op om internationalise-
ring og globalisering i under-
visningen. At elever lærer 
at operere i ”klassen uden 
vægge.”1

Nye krav og nye roller

Nye teknologier kan altså rigtig 
meget, men der forekommer fortsat 
at være udfordringer forbundet 

1 Se præsentationer og artikler fra konfe-
rencen d. 6. maj 2010 på DPU om Skole 
2.0: http://www.dpu.dk/viden/skole20i-
toglaering. På konferencen satte forskere 
fra forskningsprogrammet ’Medier og it 
i læringsperspektiv’ ved DPU, Aarhus 
Universitet, fokus på Web 2.0 og det 
læringspotentiale, det rummer. De præ-
senterede de seneste forskningsresulta-
ter og kom med bud på, hvordan lærere 
kan udnytte teknologiens muligheder 
konstruktivt i undervisningen. 

med at udnytte potentialerne. I 
første omgang kan de udfordre det 
nuværende skoleparadigme med 
den klassiske fagrække, klasse-
undervisning og lærerne som de 
mest vidende. Rent teknologisk ved 
eleverne i nogle henseende mere 
end lærerne. Mange af dem er 
storforbrugere af nye teknologier i 
hverdagslivet. Følgelig forventer de 
også at lære på nye måder. Elev-
erne vil have fuld digital adgang 
til at vælge og udforske alverdens 
stof. De vil have adgang til mang-
foldige, globale, sociale og interes-
sebårne fællesskaber. 

Det tager ikke autoriteten fra 
lærerne. De ved nemlig mest om, 
hvordan elever lærer. Den viden 
skal dog bringes i spil i nye digi-
taliserede kontekster. Der skal 
skabes hensigtsmæssige samspil 
mellem teknologiers tekniske 
funktionalitet og didaktiske meto-
der, nye læringsberigende kom-
munikationsformer, nye virtuelle 
sociale fællesskaber osv. Her kan 
såvel lærernes som elevers viden-
baser udnyttes på mange forskel-
lige måder.

Lærerens rolle kan i nogle situa-
tioner ændre sig til i højere grad 
at være facilitator og klasserums-
styrer. Læreren behøver ikke 
at være ekspert i at få it til at 
fungere, for at bruge det til at un-
derstøtte elevers læring didaktisk, 
pædagogisk og psykologisk. Der er 
store udfordringer forbundet med 
netværkssammenbrud og andre 
tekniske problemer, så lærernes 
frustrationer i disse henseender er 
helt forståelige. Men nogle elever 
vil gerne bruges til at håndtere de 
tekniske udfordringer. 

Eleverne kan også involveres i 
at udforske de læringsmæssige 
potentialer. Eleverne kan på nye 
måder bidrage til, at lærerne kan 
være fokuseret på at udvikle nye 
didaktiske tiltag og muligheder i 
de nye virtuelle læringsmiljøer. På 
længere sigt skal læreren udvikle 
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og mestre en netværksdidaktik, der 
understøtter ”klassen uden vægge” 
og en undervisning, der udfordrer 
den klassiske undervisningskon-
tekst med én lærer og 25 elever.

Der er ikke kun grund til rendyr-
ket optimisme på disse områder. 
Nogle elever er afskåret fra at blive 
storforbrugere af nye teknologier. 
Det er ikke i alle hjem, at der fin-
des iPads mv. På den ene side kan 
it rent didaktisk inkludere flere 
elevers forskellige forudsætning-
er for at lære, men kan samtidig 
også marginalisere eller stadfæste 
eksisterende marginaliseringer af 
bestemte elever. I den henseende 
kan det forekomme umiddelbart 
besnærende, at kommuner køber 
nye teknologier til alle elever.

Nye teknologier stiller også nye 
krav til skoleledelsen, som i højere 
grad skal være orienteret mod 
udviklingsledelse og videnledelse, 
der kan understøtte videndeling og 
inspiration i lærerteam. Skole-
ledere skal være indpiskere, der 
viser vejen for lærerstaben. Derfor 
skal de ideelt set have førstehånds-
kendskab til it og skoleudvikling. 
De skal selv have anvendt det, før 
de kan være indpiskere for andre 
og skabe en skolekultur, hvor brug 
af det digitale er en del af skolens 
hverdag. 

Skoleledelsen skal inspirere og 
følge op på introduktionen af 
it-forløb på skolen. Ledelsen skal 
også arbejde med skolers organise-
ring, således at de faglige res-
sourcepersoner på skolen inden for 
it-området kan udnyttes på tværs. 
Det kan bl.a. ske ved at inddrage 
dem på tværs af lærerteam.2

Endelig stiller de tekniske og 
læringsmæssige udfordringer krav 
til centrale, herunder kommu-
nale, beslutningstagende miljøer. 
Fx i forhold til, at it-konsulenten 
udvikler sig, så rollen i højere grad 
indebærer at være en netværks-
facilitator med en stærk udvik-
lingsfaglighed. Den kommunale 
it- konsulent skal i samspil med 
skolernes udviklingsplaner kunne 

2 Udfordringen er generel. Også når det 
drejer sig om at udnytte læsevejledere, 
LP-koordinatorer eller lignende. Se fx: 
http://fou.emu.dk/offentlig_show_projekt.
do?id=152505. 

følge op med relevante indkøb, 
administration og support.
 
Netværk

Der skal også arbejdes på tværs 
af skoler. Centralt står en kæmpe 
indsats for at udbrede erfaringer 
til resten af lærer-, leder- og 
konsulentgruppen. Opskriften 
kan hedde udvikling og formidling 
af de bedste praksisser gennem 
netværksdannelser. I princippet 
de samme netværk for alle nævnte 
grupper, men ud fra forskellige 
relevante vinkler – didaktiske og 
ledelsesmæssige. 

For eleverne kan det være net-
værksdannelser omkring elev-elev 
videndeling. Med udgangspunkt 
i modeller for videndeling etable-
res en national it-pendant til den 
trafikale skolepatrulje, understøt-
tet af relevante elevorganisationer, 
fx Danske Skolelever. Det kan 
overvej es at inddrage erhvervslivet 
som sponsor og sparringspartner 
til at støtte udbredelsen af en 
sådan it-patrulje.

For lærerne kan netværksdannel-
serne fokusere på den nye it-under-
støttende dagligdag med inddra-
gelse af guidelines og praksisnære 
refleksioner. Netværk kan, ud over 
dygtige lærere, også indbefatte for-
skere og eksperter, der gennemtyg-
ger og formidler de bedste praksis-
ser. Netværkene kan organiseres 
regionalt og med fællesnationale 
konferencer som en vekselvirkning 
mellem fysiske netværksmøder og 
virtuelle aktiviteter. Deltagerne 
er dygtige lærere, som har ansvar 
for videndeling til deres kolleger 
på andre skoler, og som deltager 
i videndelingskaravaner. Denne 
netværksdannelse skal ses som en 
nødvendig videreudvikling af tra-
ditionelle kompetenceløftsformer 
til mere effektiv netværksbaseret 
udvikling af skolernes daglige 
praksis. 

Der kan etableres tilsvarende 
netværk for skoleledere om deres 
rolle i udviklingsprocessen i sam-
arbejde med faglige organisationer 
og brancheorganisationer. Fokus er 
på deres rolle som udviklingsleder 
og de pædagogiske potentialer i 
it-understøttet læring. 

Revolutionen og dens 
udfordringer

Trods de mange udfordringer 
bør ambitionen være at lave en 
digital revolution i folkeskolen. 
En revolution, der understøtter 
og forandrer læring og faglighed. 
Målet bør være at levere afgørende 
input til at transformere de danske 
folkeskoler, så de kan deltage i den 
globale konkurrence med faglighed 
og innovation. Samtidig kan det 
være et bud på en folkeskole, der 
er rustet til konstant transfor-
mation som en del af hverdagen. 
Danmark skal have tilgængelige, 
stadigt stærkere netværk, som alle 
børn har adgang til alle steder på 
samme tid med hver deres tablet, 
eller hvordan det nu udvikler sig. 
Mentalt og økonomisk er det en 
stor mundfuld, men det er forud-
sætningen for en folkeskole, der 
bringer børn og unge ind i frem-
tiden. Der er brug for en national 
digitaliseringsstrategi for institu-
tioner og folkeskoler, samtidig med 
at der afprøves cases med digital 
læring i institutioner og skoler, 
hvor børn og voksne afprøver nye 
fleksible læringsmuligheder. 

Der skal være adgang til mange 
forskellige typer læremidler. Det 
drejer sig om materiale, som er 
fagligt og pædagogisk tilrettelagt, 
så eleverne – alene eller sam-
men med voksne – kan nå deres 
læringsmål. Eleverne får, ud over 
det fælles stof, helt fantastisk 
nye muligheder for at fordybe sig 
og lære nyt om det, der særligt 
interesserer dem, og hvor de har 
talent. Potentialet i digitalisering i 
undervisning og læring ligger i de 
mange nye muligheder for lærer-
nes undervisningsdifferentiering. 
Der skal også være adgang til 
opfølgning på læringsmålene. Det 
kan være faglige test, forståelse 
af arbejdsprocesser, vurdering af 
opgaver og produktion af ny viden. 

Den digitale adgang til lærings-
mål, læremidler og opfølgning er 
mulig alle steder. Det betyder, at 
forældrene fremover i lang højere 
grad kan understøtte, inspirere 
og følge med i børnenes læring, 
produktion og resultater. Der er 
helt nye muligheder for at tænke 
forældrene ind som ressource i de 
nye digitale læremidler.
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Det lyder alt sammen både besnæ-
rende og muligt. I førnævnte avis-
artikel udtalte jeg på baggrund af 
vores forskningsprojekter følgende 
omkring it og læring:

”For 10 år siden – efter den første 
bølge af indkøb af teknologisk 
udstyr – var der mange computere, 
der samlede støv, ikke mindst fordi 
lærerne ikke helt kunne overskue 
dem. Derfor er det helt afgørende 
denne gang, at lærerne bliver 
efteruddannede, og at de lærerstu-
derende bliver klædt ordentligt på. 
Det er også vigtigt, at vi hurtigt 
får samlet den eksisterende viden 
om, hvordan vi mest fordelagtigt 
bruger teknologien. Og at vi prio-
riterer at opnå mere viden. Vi kan 
ikke bare slippe teknologien løs” 
(Henriksen 2011).  

Jeg vil fastholde denne pointe. 
Bestemt ikke for at plædere for, at 
skolens digitale satsninger skal 
bremses, men tværtimod for at 
bidrage til, at de får størst mulig 
betydning for skolens kerneydelse, 
nemlig elevers faglige og sociale 
læring. Lærernes og pædagogernes 
kompetenceudvikling er udfordret, 
hvis den gennemføres i tradition-

el forstand. For det første løber 
udviklingen så stærkt, at det er 
nødvendigt med samtidighed i an-
vendelse og udvikling – ikke først 
planlægning af kursus, afvikling 
osv. For det andet har professions-
højskolerne ikke her og nu den 
fornødne underviserkapacitet til 
efteruddannelse i digital læring 
for folkeskolens ledere og medar-
bejdere. Derfor er efteruddannelse 
i digital læring et fælles samtidigt 
projekt for professionshøjskolerne 
og folkeskolen. 

Inddragelse af forskningsmiljøerne 
er lige så centralt. Det er nødven-
digt, at forskere undervejs skaber 
viden om elevernes læring i den 
digitale skole. Alle skolens parter 
– fra praktikere til politikere – har 
brug for viden om elevernes læring 
og arbejdsprocesser i en digitali-
seret skole. Hvad betyder digita-
liseret undervisning for elevers 
motivation, fordybelse og oplevelse 
af autenticitet? Hvornår har elever 
brug for undervisning, og hvornår 
lærer de på egen hånd? Hvordan 
skaber en digital skole kreativitet 
og ny videnproduktion? 

Løber den digitale udvikling fra 
folkeskolen og forskningen? Nej, 
det gør den ikke, hvis alle parter 
omkring folkeskolen lever op til 
deres ansvar nu – politikere, le-
dere og medarbejdere, forældre og 
elever, forskere og uddannere. De 
nævnte netværksdannelser vil med 
fordel kunne suppleres gennem 
oprettelse af konkrete laboratorier 
i kommuner og skoler, som kan af-
prøve og skabe ny viden om digital 
læring i folkeskolen. Laboratorier 
med afsæt i gode praksisser, der 
efterprøves og videreudvikles. 
Laboratorier i partnerskaber og 
dialog mellem forskningsmiljøer, 
skoler og uddannelse.

Referencer

Hattie, J. (2008): Visible Learning. 
A Synthesis of over 800 Metaana-
lyses Relating to Achievement. 
Routledge.

Henriksen, L.: ”Den globale skole: 
Skolen version 2.0”. Artikel i Kri-
steligt Dagblad d. 16.07.2011. 
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Tema: National strategi for it i folkeskolen  Af John Klesner, pædagogisk it-konsulent i Favrskov  
Kommune og formand for Danmarks it-vejlederforening

It-vejledning skal professionaliseres 

It-vejlederrollen er under udvik-
ling. Fra en rolle, hvor omdrej-
ningspunktet er teknik – over en 
kombination af ad hoc teknisk 
hjælp og pædagogisk vejled-
ning – for forhåbentlig at ende 
der, hvor it-vejledning udeluk-
kende er pædagogisk relateret. 
Der skal øget fokus på konkret 
pædagogisk it-vejledning, hvor 
omdrejningspunktet er målrettet 
skoleudvikling med digitale lær-
ingsformer i spil i flere forskellige 
sammenhænge. Erfaringer viser, 
at et tydeligt og markant ledelses-
afsæt er den afgørende faktor for 
en praksisændring, hvor digitale 
læringsformer bliver en fast del af 
elevernes hverdag.

I dag er drift af infrastruktur 
i form af internet, trådløst net-
værk, serverfarm og platform en 
kompleks opgave, som forudsæt-
ter en teknisk uddannelse. Den 
læreruddannede it-vejleder med en 
rent teknisk funktion har ingen 
berettigelse. Faghæfte 48 (Under-
visningsministeriet, 2012) har set 
dagens lys, og i de kommende år 
skal regeringens digitaliserings-
strategi udmøntes i praksis, hvor 
der er tydelige pejlinger rettet 
mod digitale læringsformer. Der 
er derfor behov for it-vejledning af 
en anden karakter, end vi tidli-
gere har set. Skolens pædagogiske 
it-vejleder (efterfølgende benævnt 
PIT) bliver central i denne sam-
menhæng. 

Ændring af af praksis

I Didaktik 2.0 (Gynther (red.) 
2010) drøftes nye aspekter i en ny 
læremiddelkultur, hvor internettet 
udgør en væsentlig kilde til læring 
for børn og unge. Elever vælger i 
vid udstrækning dette medie, når 
de selv skal vælge læremiddel. I 
denne sammenhæng er det nødven-
digt at beherske færdigheder som 
at remediere (omforme information 
fra et medie til et andet), validere 
(kontrollere troværdighed), søge 
systematisk, lurke (deltage passivt 

i netværk) m.v. Forfattergruppen 
bag Didaktik 2.0 sammenfatter det 
således: ”Hvis en ny læremiddel-
kultur endnu ikke er slået igennem 
på lærerens forberedelsesbord, så 
slår den ikke i gennem i skolens 
hverdag” (ibid.). Skoleudvikling 
med it fordrer imidlertid også et 
tydeligt ledelsesmæssigt engage-
ment. Min erfaring siger mig, at 
det ikke er nok med en ny digitalre-
lateret forberedelseskultur blandt 
lærerne. Det gælder også ledelsen 
og dermed hele skolen som orga-
nisation. Samfundsudvikling og 
it-udvikling er afhængige af hinan-
den og udfordrer gensidigt hinan-
den. Digitaliseringen gennemsy-
rer samfundet, og it er blevet et 
grundvilkår i de fleste menneskers 
hverdag. Dette forhold skal skolen 
afspejle gennem en synlig kultur 
knyttet til målrettet brug af it og 
digitale læringsformer. 

Om digitale læringsformer

Børn og unges omgang med it og 
medier er præget af, at deres infor-
mationskilder oftest er sammensat 
af tekst, fotos, grafik, lyd, anima-
tioner og levende billeder. Denne 
kombination af forskellige udtryks-
former betegnes som ’multimo-
dale tekster’. Som udgangspunkt 
distribueres de oftest som elektro-
niske tekster via internettet, og er 
dermed tæt knyttet til en eller an-
den form for computeranvendelse. 
Med udgangspunkt i Faghæfte 48 
(Undervisningsministeriet, 2012) 
forventes det, at børn både kan 
analysere og udtrykke sig målret-
tet gennem multimodale tekster. 
Det gælder også i forhold til at 
kunne formidle den viden, elev-
erne skaber i skolen. Arbejde med 
multimodale tekster er en digital 
læringsform, hvor eleverne benyt-
ter it til at indsamle og bearbejde 
information og til at formidle deres 
viden. En journalistisk arbejds-
form er eksempelvis knyttet til dis-
se læringsaktiviteter, og faghæftet 
anbefaler direkte synliggørelse af 
arbejdsformen. Når elever arbejder 

med flere forskellige udtryksformer 
for at bearbejde information og 
formidle deres viden, skal mange 
værktøjer i sving. Sammensætnin-
gen af de forskellige udtryksformer 
vil variere fra elev til elev. I denne 
sammenhæng er didaktisk detail-
planlægning ikke mulig. Elevernes 
arbejdsgang, valg af værktøjer 
og udtryksform er forskellige, og 
detailplanlægningen skal erstat-
tes af en rammeplanlægning, hvor 
eleven selv kan disponere inden for 
de givne rammer. Det udfordrer 
lærerrollen ved at kontrol afgives, 
mens læreproces mod elevens 
personlige mål individualiseres. 
Den seneste PISA-undersøgelse og 
afrapportering gennem PISA 2009 
– Læsning af elektroniske tekster 
(Mejding, 2011) konkluderer, at 
danske børn klarer sig bedre, når 
de læser papirbaserede tekster, og 
at danske børn klarer sig under 
gennemsnittet sammenlignet med 
de øvrige OECD-lande. De danske 
børn er i besiddelse af relevante 
læsestrategier, men de bruger dem 
tilsyneladende ikke. Der udtryk-
kes: ”Anvendelsen af computeren 
til at chatte, blogge og opdatere 
Facebook el.lign. ser således ikke 
ud til at bidrage med færdigheder, 
der kan støtte eleverne i deres læs-
ning af elektroniske medier” (ibid.). 

Undersøgelsen giver et fingerpeg 
om, at der skal gøres en indsats for 
at styrke elevernes færdigheder i 
læsning af digitale tekster, for på 
trods af, at danske elever har nem 
adgang til computere og internet i 
både skole og hjem, så er resulta-
tet ikke tilfredsstillende. Læring 
gennem multimodale tekster er 
én blandt en bred vifte af digi-
tale læringsformer. Der kræves 
en målrettet indsats, og her skal 
lærerne have udviklet nødvendig 
praksis i didaktisk planlægning 
med it og medier. Rammeplanlæg-
ning knyttet til synlige lærings-
mål og høj grad af elevdeltagelse 
benævnes som didaktisk design. 
Opgaven fordrer kompetenceløft og 
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vejledning. Skolens PIT får i denne 
sammenhæng en opgave med at 
facilitere udvikling af didaktiske 
designs, digitale læringsformer og 
udvikling af ny didaktisk praksis. 

PIT-rollen

Opgaverne for skolens PIT tager 
udgangspunkt i rådgivning og 
facilitering i forhold til ledelse, 
lærere og elever. Erfaringer viser, 
at et tydeligt og markant ledelses-
afsæt er den afgørende faktor for 
en praksisændring, hvor digitale 
læringsformer bliver en fast del af 
elevernes hverdag. Alle parter har 
i denne sammenhæng behov for 
sparring af ressourcepersoner med 
indsigt i dannelsesmæssige aspek-
ter relateret til Faghæfte 48 samt 
fagdidaktisk indsigt i de enkelte 
fag. Opgaverne vil normalt skulle 
løses i samarbejde med de øvrige 
ressourcepersoner på skolen.

Der eksisterer ikke en formel ram-
mebeskrivelse af en PIT’s arbejds-
funktioner, men Etienne Wenger 

(2009) giver et godt bud på arbejds-
opgaver og sammenhænge, som 
skolens PIT skal kunne forholde 
sig til. En bearbejdet model skild-
rer opgaverne som på Figur 1.

Fokus for en PIT centrerer sig 
omkring indsigt i teknologisk, 
organisationsmæssig og pædagog-
isk potentiale med henblik på 
kreativ og innovativ anvendelse af 
it i de beskrevne sammenhænge. I 
I forhold til at udvikle den digitali-
serede skole bliver skolens PIT en 
forandringspilot med det kreative 
og innovative aspekt som omdrej-
ningspunkt for arbejdet. Det er 
ikke en statisk medfødt færdighed, 
men tager udgangspunkt i en 
dynamisk selvudviklende kultur. 
Teknologi er kun et redskab, og 
når skolen stiller spørgsmål om, 
hvordan de talrige opgaver skal 
løses, så skal skolens PIT give bud, 
begrunde og perspektivere, hvor-
dan it-baserede læringsscenarier 
kan være svaret på skoles udfor-

dringer. Herefter følger valg om, 
hvordan it skal anvendes. 

Tiden, hvor omdrejningspunkt-
et for skoleudvikling med it var 
afhængig af ildsjæle, er overstået. 
Facilitering skal professionalise-
res, og rammesætning for denne 
opgave er et klart ledelsesanlig-
gende. Set i relation til den pæda-
gogiske it-vejleders vejlednings- og 
udviklingsopgaver, er det nød-
vendigt, at funktionsbeskrivelsen 
omfatter konkrete forventninger 
til det daglige arbejde. Funktions-
beskrivelse skal betragtes som 
et aktiv, der synliggør ledelsens 
forventninger til både ansatte og 
PIT gennem en gensidigt forplig-
tende samarbejdsrelation byggende 
på proaktivitet fra alle parters 
side. Facilitering er ikke et tilbud, 
men en grundforudsætning for en 
selvudviklende organisation. Det 
skal være synligt for alle med-
arbejdere i hvilket omfang og til 
hvilke udfordringer, skolens PIT og 
andre ressourcepersoner bidrager 

Figur 1 Den pædagogiske it-vejleders opgaver. Efter Etienne Wenger (Wenger, 2009)
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i en forpligtende dialog. Herved 
legaliseres det, at lærer, ledelse 
og elever kan stille forventninger 
og løsningsmulig heder i sigte 
ved at tage kontakt til deres PIT. 
Funktionsbeskrivelsen skal stille 
tilsvarende synlige forventninger 
til proaktivitet i forhold til vejle-
derens aktiviteter. Deltagelse i 
teammøder, dialog om årsplaner og 
aktivt engagement i konkrete un-
dervisningsaktiviteter er eksem-
pler på konkrete aktiviteter, som 
lærerne må forvente, at deres PIT 
byder ind med. Når skolens PIT på 
denne måde bygger på rammesatte 
opgaver, er dialog med skolens 
ledelse af afgørende betydning for 
at sikre nødvendigt moment. For-
ventninger om mødeaktivitet og 
samarbejde skal i denne sammen-
hæng også konkretiseres.

Arbejdet med skolens handleplan 
er en væsentlig arbejdsopgave. I 
denne sammenhæng skal skolen 
kvalificeret forholde sig til visioner 
og konkretisering af aspekter som:

•	 Konkret udvikling af den digi-
tale skole, herunder udvikling 
af det digitale skolebibliotek og 
klasseværelse.

•	 Skole/hjemsamarbejde fokus-
eret på børn og unges digitale 
dannelse.

•	 Forventninger, strukturer og 
medier til understøttelse af 
videndeling.

•	 Sidemandsoplæring set både i 
lærer/lærer, elev/elev samt elev/
lærerrelation. Er formalisering 
af en it-patrulje knyttet til 
elevressourcer en mulighed for 
formalisering?.

•	 Vejledning i virtuelle rum
•	 Dialog og facilitering af fagud-

valgenes arbejde.
•	 Etablering af netværk på tværs 

af skoler.
•	 Kompetenceudvikling gennem 

spot-kurser og facilitering af 
praksisændringer.

Ovenstående er en udviklings-
opgave, som forudsætter et fælles 
fundament og samarbejde. For-
ventninger og samarbejdsfora 
mellem øvrige ressourcepersoner 
indgår derfor også i rammesæt-
ningen af vejlederens aktiviteter. 
Udfordringer med at skabe øget 
rummelighed og inklusion er en 
konkret opgave, som PIT, AKT- 

lærer, læsevejleder, skolebibliote-
kar og specialundervisningskoor-
dinator skal engageres i. En forud-
sætning for en effektiv udnyttelse 
er en kombination af spidskompe-
tence og fleksibilitet. Networking 
og deling af ressourcepersoner mel-
lem skoler kan tilgodese krav om 
kompetence og større fleksibilitet. 

Hovedudfordringen

Fokus på digital dannelse er 
hovedudfordringen for skolens 
PIT. Skole og samfund står overfor 
udfordringer, hvor faktuel viden 
ofte er ubrugelig, men hvor evnen 
til at lære og kunne indgå i krea-
tive problemløsningssituationer 
sammen med andre er af central 
betydning. Skolen står over for 
et paradigmeskifte med ændrede 
krav til færdigheder og kompeten-
cer. OECD har formuleret nødven-
dige færdigheder udtrykt som ”21 
century skills” (Ananiadou, 2009): 

•	 Kritisk bevidst tænkning
•	 Problemløsning
•	 Kommunikation (skriftlig og 

mundtlig)
•	 Teamwork og collaboration
•	 Håndtering af mangfoldighed
•	 Kreativitet og innovation
•	 Informationskompetence
•	 Lederskab/deltagelse
•	 Professionalisme og social 

ansvarlighed
•	 Livslang læring.

Ovenstående knytter sig til digital 
dannelse. Anvendelse af it i oven-
stående sammenhænge er velinte-
greret i daglig praksis og fremmer 
problemløsning i livet som sam-
fundsborger. Det er tilsvar ende 
nødvendigt, at livet i skolen også 
inddrager it for at fremme det 21. 
århundredes færdigheder. Oven-
stående aspekter afføder nye roller 
for organisation, lærer og elev. 
Skolen skal udvikle sig som en 
selvudviklende organisation, lære-
ren skal betragte sig som en selv-
programmerende person, og eleven 
bliver meddidaktiker i de daglige 
læringsaktiviteter. Facilitering af 
disse opgaver fordrer en profes-
sionel indsats, og skolens PIT skal 
gennemføre et målrettet kompe-
tenceløft for at kunne tilvejebringe 
nødvendig faglig sparring i læring 
med it og medier samt facilitering 
af digital dannelse. Gennemførelse 
af ét eller flere pædagogisk diplom-

moduler må anses som et mini-
mum for at kunne varetage denne 
opgave. Opgavernes kompleksitet 
og samarbejde med andre ressour-
cepersoner rækker langt ud over 
konkret programkendskab. Det 
drejer sig i stedet om vejlednings-
kompetence, metarefleksivitet, 
digital dannelse og mediepæda-
gogisk indsigt. Kommunerne skal 
forholde sig til, hvordan organi-
sering af det samlede ressource-
lærerkorps skal organiseres samt 
afklare kompetenceløftsbehov, for 
at tilvejebringe nødvendigt udvik-
lingsfundament.
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Tema: National strategi for it i folkeskolen Af Fagchef Gunnar Nordestgaard, Lemvig Kommune

Hvad har it i folkeskolen  
med gældskrisen at gøre?

Den globale økonomiske krise ud-
fordrer en lille, åben økonomi som 
den danske, og det er omstillings-
evnen, der bliver afgørende for, 
hvordan vores samfund ser ud 
på den anden side af krisen. Ef-
fektiviseringer sker gennem en 
omstilling til anvendelse af mere 
teknologi, så selv en kommende 
nedgang i arbejdsstyrken kan 
kompenseres med mere teknologi 
i velfærdsydelserne. Og hvorfor så 
ikke starte i skolen – eller i børne-
haven?

I artiklen vil jeg argumentere for, 
at it-løsninger i folkeskolen skal 
forankres. Jeg gør det med bag-
grund i mine erfaringer som pro-
jektleder for ”Den Digitale Skole”, 
som er et samarbejde mellem fem 
midt- og vestjyske kommuner. 
Efter en kort tur ”med helikopter” 
for at få øje på verden omkring os, 
inddrager jeg de syv initiativer 
fra regeringsoplægget ”En digital 
skole”. 

Min konklusion er, at der både skal 
mere struktur på initiativerne, og 
så skal de forankres regionalt.

Det er fristende at tænke re-
geringens initiativ ”En digital 
folkeskole” som et bredt funderet 
uddannelsespolitisk fremstød. 
For efter mange års debat fik 
folkeskolen for fem år siden en ny 
formålsparagraf, som baner vejen 
for en (delvis) ny forestilling om 
fællesskab og individualitet. Men 
med den nye formålsparagraf blev 
strategien ændret. Strategien går 
nu ud på, at det er arbejdskravet, 
arbejdsevnen og arbejdslysten, der 
skal binde individerne sammen til 
et fællesskab, og at det nu er sko-
lens opgave at uddanne de unge til 
fagligt kompetente individer med 
færdigheder, der gør dem i stand 
til at stå til rådighed for arbejds-
markedet – på arbejdsmarkedets 
betingelser og helst livslangt 
(Pedersen 2011). 

Med denne forståelse bliver ud-
dannelsespolitikken underordnet 
beskæftigelsespolitikken og place-
ret i rækken af politiske initiativer, 
som skal medvirke til at bringe 
Danmark sikkert gennem en glo-
bal økonomisk krise. Måske er det 
netop globaliseringen, der tvinger 
skolelederen og den kommunale 
politisk-administrative organisati-
on til at se sig selv i sammenhæng 
med resten af verden, hvor penge, 
arbejdskraft, information og viden 
udveksles på nye måder. Fortæl-
lingen om en digital skole (og 
børnehave) må tage sit udgangs-
punkt i denne kontekst. Og især 
må folkeskolen indrette sig på at 
være en træningsbane i funktionel 
mobilitet, så eleverne erhverver sig 
erfaringer i at kunne skifte mel-
lem forskellige arenaer, og ruster 
sig mest muligt til uddannelse 
og arbejde. 

Derfor overskriften til denne 
artikel – og ja, svaret er, at det er 
gennem it, vi skal nå de ønskede 
effekter, og det skal ske gennem 
effektiviseringer.

Et fælles projekt

Den økonomiske krise og globalise-
ringen har gjort, at der er tale om 
en ny forestilling om fællesskab og 
om skolen (Pedersen 2011). En ny 
samfundsmæssig forestilling om, 
”at vi må stå sammen”, har lagt 
værdikampen lidt på is, og vi må 
for alt i verden sikre os, at eleverne 
opnår kompetencer, så Danmark  
kan begå sig i den globale konkur-
rence. Det er det fælles projekt. 
Dermed er vejen banet for en 
overgang fra Skole1.0 til Skole2.0 
(Holm Sørensen m.fl. 2011).

Regeringen og KL er enige om en 
ambitiøs indsats, hvor regeringens 
penge er reserveret til over de 
kommende år at

•	 bidrage til at udvikle markedet 
for digitale læremidler. 

•	 understøtte effektive distributi-
onskanaler, som sikrer en let og 
overskuelig adgang til digitale 
læremidler, herunder adgang 
til digitale læringsmål. 

•	 medvirke til, at erfaringer fra 
forsøgs- og forskningsprojek-
ter udbredes, herunder yde 
begrænset støtte til demon-
strationsskoler, så udviklingen 
af it-baserede læringsformer 
fokuseres på de områder og i de 
fag, hvor effekten er størst. 

Denne ramme har regeringen 
præciseret i syv initiativer, som er 
beskrevet i ”En digital folkeskole”. 
Staten kommer med 500 mio. kr., 
og kommunerne skal levere 1.500 
mio. kr. Hertil skal kommunerne 
lægge halvdelen af en ”fifty-fifty-
orden”, der skal øge købekraften på 
digitale læremidler.

Statens andel er nu at finde på 
finansloven, og kommunerne skal 
til at finde pengene inden for en i 
forvejen anstrengt økonomi, så set 
fra kommunernes side, er det en 
fremragende aftale, der er indgået 
… for staten!

Er skolerne så klar til satsningen?

Fra undervisningsmål til 
læringsmål 

Ministeren for børn og undervis-
ning har lanceret en fornyelse af 
folkeskolen som en ”Ny nordisk 
skole” – som en pendant til et 
nyt nordisk køkken. I forhold til 
en digital skole stiller Christine 
Antorini spørgsmålet om, hvordan 
vi fx kan bruge de sociale medier 
og internettet til at arbejde med 
sprog, kultur og samfund. Antorini 
udtrykker et mål – i folkeskolen 
må vi se på midlerne til at nå mål-
et. For rigtig at kunne begå sig i 
de sociale medier og på internettet, 
skal eleverne erhverve sig basale 
færdigheder i fagene i skolen. 
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De laveste hængende frugter

En ny nordisk skole må skele 
til Canada, som har omskrevet 
undervisningsmål til læringsmål. 
Læringsmålene beskriver den 
konkrete obligatoriske viden og 
færdigheder, som eleven skal lære 
på hvert enkelt klassetrin. Nu, 
hvor ministeriet også er blevet et 
børneministerium, kan en ny nor-
disk skole jo også skele til Norge, 
der har arbejdet med begrebsun-
dervisning for de ældste børn i 
børnehaven og de yngste børn i 
skolen igennem mange år. Kom-
munerne må have bygget bro mel-
lem børnehavernes arbejde med 
begrebsundervisning som grund-
lag for skolernes arbejde med viden 
og færdigheder. Måske ”En digital 
folkeskole” følges op af ”Et digitalt 
dagtilbud”?

Arbejdet med at systematisere 
viden og færdigheder er guf for en 
digital skole – og vil være en kolos-
sal støtte for lærerens præcisering 
og prioritering af elevens lærings-
mål.

Det bringer os til en ny forståelse 
af undervisningsdifferentiering. 
Læringsmål giver information om 
det, eleverne i en klasse skal lære 
på et bestemt klassetrin, og brin-
ger læreren i stand til at omsætte 
målene til et tydeligt indhold for 
grupper af elever og for den enkelte 
elev. Der skal kunne sættes et for-
ventet tidsforbrug på, og der skal 
kunne arbejdes med elevmål ene 
med forskellig rammesætning og 
på forskellige niveauer. Eleven må 
kunne bruge lærerens transforma-
tion af læringsmålene til at blive 
bevidst om sin rolle og opgave. 
Eleven må kende forventningen 
til den arbejdsindsats, der skal 
præsteres. I en digital skole sker 
denne transformation naturligvis 
digitalt til elevens elevplan. Vi må 
indføre et transformationssystem 
og informationssystem, der minder 
om den europæiske standard for 
arbejdsbyrdebelastning, ECTS.1 

At få styr på folkeskolens obliga-
toriske læringsmål for viden og 
færdigheder som nationale stan-
darder – og stille digitale værktø-
jer til rådighed for lærerne til at 
producere differentierede lærings-

1 European Credit Transfer System.

mål til elevplaner med – vil være 
det største skridt i retning af en 
reel undervisningsdifferentiering, 
noget land nogensinde har taget. 
Min påstand er, at her er de lavest 
hængende frugter til høstning, 
hvis effekten skal være øget fag-
lighed.

På vej mod en digital skole

Informationerne i elevplanen kan 
i dag leveres gennem QR-koder2 
eller lignende. Vi må have fat i in-
formationen som en søgestreng, der 
kan anvendes, når vi skal handle 
i den digitale læremiddelbutik. 
Vi må have reduceret det væld af 
hits, der følger med en søgning i 
dag. Samtidig må vi have indfriet 
en forventning om, at en del elever 
selv kan ”gå i læremiddelbutik-
ken” og finde relevante læremidler. 
Efter lærerens godkendelse af 
”indkøbslisten” kan de betale og 
lægge de indkøbte digitale lære-
midler i deres digitale skoletasker. 
Så er de klar som links eller som 
apps, når eleven skal i gang med 
den konkrete opgaveløsning. 

En differentieret undervisning er 
afgørende for, at inklusionen kan 
øges. For det første kan klassen 
eller holdet rumme elever, der 
ellers blev segregeret, fordi den 
enkelte bliver udfordret i en indivi-
duel rammesætning og på sit eget 
niveau. For det andet sker det i et 
inkluderende fællesskab.

Nye veje i undervisnings-
differentieringen

Rammesætning og flere indholds-
mæssige niveauer i undervisning-
en bringer lærerens didaktiske 
tænkning i centrum. Ramme-
sætning har med taksonomier3 at 
gøre – især taksonomier inden for 
viden, færdigheder og holdninger. 
I taksonomierne gemmer der sig 
et sprog om læring og læreproces-
ser. Ud over i højere grad at bringe 
taksonomierne i spil i lærerens 
didaktiske overvejelser, så trænes 
eleverne gradvist i progressionen i 
taksonomierne, så de får et sprog 
omkring læreprocesser og en 
bevidsthed om ”at lære at lære”.

2 Quick Response
3 Taksonomier inden for viden (Bloom), 

færdigheder (Simpson) og holdninger 
(Kratwhol)

Det vil være af betydning, at der 
til produktion af læringsforløbene 
– ud over den taksonomiske tænk-
ning – knyttes en fælles standard 
for beskrivelse af et læringsforløb. 
Her kunne det være spændende 
at få afprøvet tre nye perspektiver 
på undervisningsdifferentiering: 
struktur, gentagelse og tid.4 Kan 
anvendelsen af disse begreber i 
praksis øge fagligheden og inklu-
sionen i skolen?

Struktur kan forstås som ydre 
styring på læreprocesserne. Elever 
uden læringskompetencer må 
kunne bevæge sig stykvist gen-
nem en opgaveportefølje og få en 
kontinuerlig feedback på selv de 
mindste fremskridt. Eleven, der er 
godt rustet med læringskompeten-
cer, skal med mere eller helt åbne 
opgaver udfordres på sit niveau. 
Lærerens tid er jo kostbar, og der 
må gøres forsøg med at optage læ-
rerens oplæg og instruktioner, så 
det bliver muligt for eleverne at få 
gentaget en instruktion. Oplæg og 
instruktioner kan allerede findes 
på YouTube og ved at abonnere 
på LærIt. Med sådanne initiativer 
bliver det mere legitimt at lade 
eleven selv tage et medansvar for 
deres faglige fremskridt. Digitali-
seringen gør det muligt at træne 
eleverne i at administrere deres 
tid. Hvis en konkret opgaveporte-
følje ikke er nået i skolens åbnings-
tid, og medens læreren er til stede, 
så afslører ”timeren” hvor lang tid, 
eleven har arbejdet med opgaven – 
og så må der åbnes for computeren 
i SFO’en eller derhjemme, så der 
kan trykkes ”send” inden sengetid. 

Vi er nu nået frem til en fælles 
national basis af viden og færdig-
heder, sat i system efter en fælles 
national standard for beskrivelse 
af et undervisningsforløb – fortsat 
med det mål for øje at øge elevens 
faglige udbytte i et inkluderende 
miljø. 

Der er skabt et grundlag for at ind-
fri Antorinis mål. Platformen for 
at bringe elevernes kompetencer 
inden for kreativitet, innovation, 
problemløsning og samarbejde i 

4 Professor Jens Rasmussen, DPU om ”in-
telligent undervisningsdifferentiering”, 
http://www.dpu.dk/viden/undervisnings-
differentiering/
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spil er skabt, så de kan anvende 
de sociale medier og internettet 
til at arbejde med sprog, kultur og 
samfund. Nu kan der som næste 
trin eksperimenteres med nye 
læringsformer.

It-baserede læringsformer

Flere undersøgelser peger på, at 
it-baserede læringsformer øger 
elev ernes faglige udbytte af under-
visningen. Læreren er dog fortsat 
det centrale omdrejningspunkt 
for tilrettelæggelse af læreproces-
ser, hvorfor læreren må støttes i 
sit didaktiske arbejde. Det er her, 
forankringen af Den digitale skole 
kommer på tale.

Tænk, hvis et lærerteam for 
eksempel kunne udarbejde en 
undervisningsplan for deres elever 
på 6. klassetrin – med angivelse 
af hvilke mål, der skal nås – og 
bestille forslag til didaktiserede og 
differentierede undervisningsfor-
løb med forskellig rammesætning 
og på to til tre niveauer hos et hold 
fagprofessionelle didaktikere på 
regionens nye, virtuelle ”Center 
for læremidler”? Tænk, hvis der 
med et sådant regionalt ”Center 
for læremidler” kunne opstå en 
didaktisk kvalificering af under-
visningsforløb i spændingsfeltet 
mellem læringsmål – elevmål og 
elevplan? Tænk, hvis lærernes pæ-
dagogiske udviklingscenter kunne 
være sådan et virtuelt ”Center for 
læremidler”, som læreren kunne 
støtte sig til i sin tilrettelæggelse, 
gennemførelse og evaluering? De 
undervisningsforløb, der bliver 
produceret i samarbejdet mellem 
læreren og centret har en sådan 
kvalitet, at de kan uploades til 
den fælles app-store og anvendes 
af andre. Centrene kan optræde 
som it-patruljer og rykke ud på 
skolerne i regionen, når det er den 
bedste løsning – og her indgå i ak-
tionslæringsforløb. Og tænk, hvis 
der i dette ”Center for læremidler” 
også kunne være en afdeling for 
eleverne, hvor der kunne gives 
online hjælp til opgaveløsningen 
ved computeren i klassen; enten 
ved shadowing, hvor centrets med-
arbejder kigger med på skærm-
en, eller hjælp via de indbyggede 
webcameraer?

Tænk, hvis nye lærere gradvist 
kunne sluses ind i folkeskolen gen-

nem et samarbejde mellem ”Center 
for læremidler” og regionens 
læreruddannelser. Det kunne ske 
i praktikforløb eller i andre forløb 
på en skole. Allerede eksisterende 
samarbejder, for eksempel Tea-
ching Lab på læreruddannelsen i 
Nr. Nissum, kan danne grundlag 
for en udvikling på dette område.

Min anbefaling til børne- og un-
dervisningsministeren skal derfor 
være at lade de nuværende seks 
centre for undervisningsmidler få 
opgaven at være nye centre for læ-
remidler og knytte et antal ph.d.-
studerende til staben af faglige 
konsulenter.

At afskaffe de pædagogiske udvik-
lingscentre på de enkelte skoler og 
gøre dem virtuelle med afsæt i et 
nyt regionalt ”Center for lære-
midler” vil frigøre ressourcer på 
skolerne.

Digitale læremidler 

I ”En digital skole” lægges der 
op til, at der både kan etableres 
digitale læremiddelbutikker på 
almindelige markedsvilkår og 
som non-profit-initiativer. De 
store forlag på læremiddelområdet 
er allerede ved at køre deres 
læremiddelbutikker i stilling, og 
de første distributionssystemer 
af digitale læremidler er ved at 
se dagens lys. Der er ingen tvivl 
om, at øget købekraft vil tilskynde 
til produktion af flere digitale 
læremidler. 

Almindeligvis vil en kommune, 
der står over for større indkøb, 
udforme en kravspecifikation 
på produkterne for at sikre en 
vis standard og for at opnå de 
rigtige priser. Men på det punkt 
synes regeringen at have mistet 
sit strategiske afsæt. En strategi 
kunne imidlertid være, at digi-
tale læremidler til læringsforløb 
inden for viden og færdigheder 
produceres som LEGO-klodser – et 
system, der er karakteriseret ved, 
at der hele tiden kan bygges til, 
både horisontalt og vertikalt. I et 
digitalt læremiddelsystem er der 
i det enkelte læremiddel indbyg-
get så megen information, at det 
kan lade sig gøre at matche det 
digitale læringsmål og det digitale 
læremiddel, der gør det muligt at 
nå læringsmålet.

For en del læremidler inden for 
viden og færdigheder gælder, at 
de kan produceres efter princip-
pet om selvrettende opgaver. Der 
kan gives øjeblikkelig feedback 
på elevens resultater, og der kan 
ske en opsamling af feedback til 
en senere evaluering. For andre 
områder gælder, at en fri digital 
fremstilling skal honorere multi-
modalitetsprincippet, nemlig at 
eleven skal kunne udtrykke sig på 
flere forskellige måder og ved hjælp 
af flere forskellige medier.

Byggeklodserne må samtidig 
indeholde tilstrækkelig med 
information, så der kan stykkes 
sammenhængende læringsforløb 
sammen – uden at der skal inve-
steres urimelig tid i det. Samtidig 
med, at leverandører på markeds-
vilkår må opfylde betingelserne i 
en sådan kravspecifikation, må der 
åbnes for, at de regionale centre for 
undervisningsmidler kan etablere 
sig som non-profit-initiativer. 

En sådan strategi åbner for, at 
centrene for undervisningsmidler 
igen kan indtage en position som 
områdebestemte, pædagogiske 
kraftcentre. 

Infrastruktur og adgang til pc for 
alle elever

I økonomiaftalen mellem regering-
en og kommunerne indgår en fæl-
les indsats for at styrke anvendel-
sen af it i folkeskolen. Der er tale 
om en væsentlig ændring fra at 
undervise i it til at undervise med 
it. Det indgår i aftalen, at kommu-
nerne skal finansiere den nødven-
dige it-infrastruktur. Det vil ifølge 
et notat fra KL belaste kommuner-
nes anlægsbudget med 1½ milliard 
kroner, svarende til i gennemsnit 
2.700 kr. pr. elev. Vedligeholdelsen 
af it-infrastrukturen er opgjort til 
500 kr. pr. elev. Det er en meget 
stor økonomisk udfordring for 
kommunerne, hvorfor der lægges 
op til en effektivisering gennem 
kommunale samarbejder. 
Spørgsmålet er, om kommunerne 
selv kan finde sammen i kommu-
nale fællesskaber for at etablere 
netværk på skolerne, sikkerhed, 
adgang til data, adgang til læ-
rings-it, support og brugerstyring? 
Hvem skal sikre et fælles nationalt 
ambitionsniveau? Hvem skal sætte 
fælles standarder og udarbejde 



N r .  4  •  D E C E m B E r  2 0 1 1     11

fælles vejledninger, hvem skal 
afprøve løsningsdesign? Hvem skal 
tage initiativ til fælles anskaffelser 
og fælles drift? 

De størst mulige geografiske 
fællesskaber findes i dag i region-
erne – hvis der ikke er tale om  et 
nationalt fællesskab gennem et 
”Danmarksnet”? Mit bud er, at vi 
begynder på det regionale niveau 
og puster nyt liv i centrene for un-
dervisningsmidler som regionale 
leverandører af it-infrastruktur. 
Om centrene så skal knyttes 

sammen i et nationalt center for 
læremidler	ved,	at	UNI•C	bliver	
koordinerende, må indgå i drøftel-
serne mellem regering og kom-
muner, men uden nye regionale 
samarbejder i centre for læremid-
ler går det ikke!
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Videnssamfund – skolens udfordringer 
og fremtidens lærerarbejde

Læremiddel.dk – Nationalt viden-
center for Læremidler – har de 
sidste to år gennemført to store 
undersøgelser i folkeskolen, der 
i et fremtidsperspektiv belyser 
nogle af de udfordringer, som 
skolen i vidensamfundet står over 
for. Undersøgelserne afdækker po-
tentialer og barrierer for integra-
tion af nye teknologier i skolens 
fag, og selv om undersøgelsernes 
perspektiv er nye læremidler og 
teknologier, har det åbnet for en 
kortlægning af de helt overord-
nede organisatoriske og kompe-
tencemæssige udfordringer, som 
skoleledelserne står over for i de 
kommende år.

De to undersøgelser ”Læremid-
delkultur 2.0” og ”Barrierer og 
potentialer for integration af it i 
skolens fag” (Gynther (red.) (2010) 
og Gynther og Christiansen (2011) 
viser, at skolen og uddannelses-
systemet generelt står over for en 
række centrale uddannelsespoli-
tiske udfordringer, som vil trans-
formere den måde, vi i dag driver 
skole på. Den årlige rapport fra 
en række it-pædagogiske forskere 
fra USA og Europa, The Horizon 
Report 2011, konkluderer, at skolen 
i dag står over for følgende udfor-

dringer drevet af udviklingen af 
nye teknologier:

•	 Overfloden af frit tilgængelige 
internetbaserede ressourcer og 
netværk betyder, at information 
er alle vegne, og evnen til at 
skabe mening og vurdere tro-
værdigheden af information er 
afgørende. De nye muligheder 
for adgang til viden udfordrer 
gængse undervisnings- og 
arbejdsformer. 

•	 Alle forventer at kunne lære, 
hvor og hvornår de vil, gennem 
let og ubegrænset adgang til 
ikke blot netbaseret informati-
on, men også til muligheden for 
at få hjælp fra sociale netværk. 

•	 De teknologier vi bruger, er i 
stigende grad ”cloudbaserede” 
– elever/studerende er ligeglade 
med, hvor indhold er lagret, og 
hvilket device der benyttes for 
at få adgang til viden.

•	 Elever/studerende arbejder i 
stigende grad sammen. Kollabo-
rative forfatterskaber, publi-
ceringsmåder og viden delende 
fællesskaber breder sig, men 
der er ikke udviklet nye evalue-
rings- og krediteringsværktøjer, 
som kan matche de nye måder 
at producere viden på. 

Interne udfordringer i skolen i dag

Ovenstående udfordringer er al-
mene i forhold til det at drive skole 
og uddannelse i dag. Folkeskolen 
har derudover en række interne 
udfordringer, som specifikt sætter 
skolen under pres i disse år. De 
to undersøgelser fra Læremiddel.
dk viser, at nogle af de vigtigste 
interne udfordringer er organisato-
riske og dermed et ledelsesansvar. 
Den første udfordring handler om, 
hvordan en skoleledelse sikrer, at 
en skole som helhed – som insti-
tution forpligtet på en undervis-
ningsopgave – har den nødvendige 
professionsfaglighed til rådighed 
for løsningen af institutionens 
samlede kerneopgave: undervis-
ning i skolefagene. Den anden 
udfordring handler om skolens 
organisationskultur i forhold til 
prioritering af strategier til at 
binde alle skolens medarbejdere 
sammen. 

Lærernes professionsfaglighed og 
fag under forandring

Folkeskolens fag har ændret sig 
grundlæggende de sidste ti år, 
når vi ser på Fælles Mål i skolen. 
Undersøgelsen fra Læremiddel.
dk (2011) peger på, at det kun er 
de lærere, der har et opdateret 
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fagsyn, som lever op til kravene i 
Fælles Mål, og at denne opdate-
ring er sket gennem en bred vifte 
af strategier af formel og uformel 
karakter. Et opdateret fagsyn 
betyder, at man som lærer følger 
med i sit fags faglige udvikling, og 
som et minimum har kendskab til 
og kan forholde sig til det syn på 
ens fag, som de nationale læseplan-
er er et udtryk for. Et opdateret 
fagsyn er imidlertid ikke nok. En 
opdateret forståelse af faget skal 
kunne omsættes til konkret under-
visning for en specifik gruppe af 
elever. Dette kræver en fagdidak-
tisk kompetence hos læreren, som 
betyder, at man kan planlægge en 
differentieret undervisning med 
udgangspunkt i elevernes forud-
sætninger og de konkrete rammer, 
som skolen tilbyder. Samtidig må 
man kunne udnytte en række nye 
muligheder for adgang til viden og 
arbejdsformer, fx gennem faglige 
it-programmer, kendskab til og 
viden om, hvordan forskellige fag-
lige ressourcer på internettet kan 
anvendes i faget mv.

Med et opdateret fagsyn og fag-
didaktisk kompetence kan man 
formulere gode undervisningsplan-
er, men planer skal omsættes til 
praksis. Undersøgelsen viser, at 
det også kræver en undervisnings-
praktisk kompetence at omsætte 
gode undervisningsplaner til en 
konkret undervisning, hvor elev-
erne får mulighed for at tilegne 
sig den viden, der lægges op til i 
Fælles Mål. Til den undervisnings-
praktiske kompetence hører bl.a. 
klasserumsledelse, strategier for 
inklusion og en erfaring med at 
anvende en bred vifte af fleksi-
ble samarbejdsformer. Ser vi fx 
på brugen af nye teknologier, så 
handler det om strategier for og 
mod til at anvende teknologier, 
som måske opfører sig anderledes 
end planlagt. Lærere med en høj 
undervisningskompetence på dette 
felt har altid et bredt repertoire 
klar, når det gælder it-integreret 
undervisning. De kan integrere it 
på forskellige måder i deres fag, fx 
undervisning med eller uden inter-
netopkobling, undervisning, hvor 
ikke alle maskiner virker, under-
visning, hvor nogle programmer 
kun virker på nogle maskiner osv. 

Læremiddel.dk’s undersøgelse vi-
ser, at ovennævnte ”professionsfag-
lige kompetencer” ikke kan siges 
at være til stede hos det samlede 
lærerkorps som sådan, men til 
gengæld kan findes hos enkelt-
personer på alle de skoler, vi har 
undersøgt. Et interessant resultat 
fra undersøgelsen er, at selv om 
alle skoler internt har den nødven-
dige professionsfaglighed til stede 
på skolen, så understøtter skolens 
generelle organisationskultur på 
ingen måde, at denne viden gøres 
tilgængelig for skolen.

Skolens organisationskultur og 
sammenbindingsstrategier

Den formaliserede faglige viden-
deling i forpligtende faglige og 
kollegiale praksisfællesskaber 
står svagt i skolen i dag. Under-
søgelsen viser, at skoleledelserne 
på såvel kommunalt niveau som 
skoleniveau i de sidste 10-15 år har 
prioriteret andre områder end fag 
og faglig videndeling på skolerne. 
Under søgelsen kortlægger en orga-
nisationskultur, som ifølge skole-
ledernes eget udsagn prioriterer at 
binde skolen sammen ”på tværs”. 
Skolens indre sammenhængskraft 
etableres gennem en bevidst stra-
tegi, hvor lærere forpligtes til at 
binde skolen sammen på tværs i et 
samarbejde, som ikke determine-
res af deres fag. Vores informanter 
fortæller om en folkeskole, hvor 
fagteam for 10-15 år siden var højt 
prioriteret, og at man her havde 
bundet skolen sammen ”på langs” 
gennem et kollegialt fællesskab 
omkring fagene. I dag har skolerne 
prioriteret årgangsteam og tvær-
gående projekter som LP-modellen 
mv., og denne strategi betyder, at 
et forpligtende fagligt samarbejde 
er underprioriteret eller fravæ-
rende i skolen i dag. 

Fremtidens udfordringer og nye 
perspektiver på lærerkompetencer

De to undersøgelser fra Læremid-
del.dk viser, at folkeskolen står 
over for meget store udfordringer 
fra et omgivende videnssamfund, 
som transformerer og undermi-
nerer skolens vante didaktiske 
rutiner. De generelle vilkår for 
videnstilegnelse er fundamentalt 
forandret. Samtidig har de fleste 
skolefag ændret og udviklet sig 
i takt med, at nye vidensområ-

der og faglige metoder er opstået 
sideløbende med nye – også mere 
fagspecifikke – teknologier. En helt 
grundlæggende og almen lærer-
kompetence er derfor udviklings- 
eller innovationskompetence, dvs. 
evnen til at eksperimentere med 
sit fag og sine undervisningsme-
toder i samarbejde med både kol-
legaer og eksterne aktører. Dette 
betyder også, at den privatprakti-
serende lærer er stendød i fremti-
dens skole, simpelthen fordi denne 
form for arbejdsdeling organisato-
risk ikke længere kan levere den 
innovation af skolens hele praksis, 
som er påkrævet. 

Udfasningen af den privatprakti-
serende lærer har været forudsagt 
i mange år, men er ikke blevet 
realiseret, fordi afvikling af under-
visningsopgaver ikke på noget 
tidspunkt har været organiseret 
med udgangspunkt i en organisati-
onsmodel, hvor flere medarbejdere 
løser en opgave i fællesskab. De 
kollegiale fællesskaber, som ses på 
nogle skoler, er dannet uformelt og 
på frivillig basis, og kan ikke an-
vendes til strategisk skoleledelse.

Strategisk skoleledelse

Strategisk skoleledelse handler 
bl.a. om at have organisatoriske 
svar på den udfordring, det er at 
tilrettelægge en undervisning, som 
forholder sig til kompleksiteten af 
de mange nye muligheder, herun-
der hvordan man vælger fra og til, 
når det gælder nye læringsressour-
cer, nye undervisningsmuligheder 
og nye muligheder for vidensad-
gang og samarbejde uafhængigt af 
tid og rum.

Læremiddel.dk’s undersøgelse fra 
2011 viser, at det bedste svar er at 
anvende faglige og fagdidaktiske 
kriterier, når ”vidensamfundets 
kompleksitet” skal reduceres. 
Dette kræver meget kompetente 
faglærere med en høj grad af 
professionsfaglighed – en profes-
sionsfaglighed, som hele tiden må 
opdateres. De fleste skoler har 
hidtil grebet det an ved at ana-
lysere de enkelte læreres kompe-
tenceudviklingsbehov, efterfulgt 
af kompetenceudviklingsplaner, 
der skal løfte de lærere, som har 
specifikke behov. Undersøgelserne 
fra Læremiddel.dk viser, at denne 
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strategi på ingen måder sikrer, 
at en skole som institution kan 
levere den samlede ydelse, som 
institutionen er forpligtet på – dvs. 
en høj faglig kvalitet i undervis-
ningen. Med den hastighed, som 
skolefagene og betingelserne og 
mulighederne for at tilegne sig 
viden forandres i disse år, er det 
i stedet nødvendigt at lægge et 
distribueret perspektiv på lærer-
korpsets kompetencer, dvs. at se 
læreropgaver som et fælles ansvar 
for løsning af skolens (ikke den 
enkeltes) undervisningsopgave. Et 
distribueret kompetenceperspektiv 
betyder fx, at en skoleleder skal 
vurdere, om et fagteam tilsammen 
besidder tre typer af kompetencer: 
fagprofessionelle kompetencer (fag, 
fagdidaktik og undervisning), 
innovationskompetencer og viden-
delings/samarbejdskompetencer. 
Samtidig pålægges fagteamet 
det ansvar og den opgave det er 
at sikre, at alle i fagteamet har 
de nødvendige kompetencer til at 
levere en opdateret undervisning 
af høj faglig kvalitet, som kan leve 
op til kravene i Fælles Mål.

Skolen som vidensproducerende 
virksomhed

Skolen er på vej til at blive reform-
eret, så den i højere grad ligner 

en moderne vidensproducerende 
virksomhed. En lærer skal derfor 
ikke ansættes til at undervise i 
”sit” fag. En lærer skal ansættes 
til at påtage sig en undervisnings-
opgave i fællesskab med andre 
fagkollegaer med samme fagom-
råde. Lærerarbejdet vil i stigende 
grad blive formuleret som løsnin-
gen af den fælles institutionelle 
opgave, det er at levere kvalificeret 
undervisning i matematik, dansk, 
engelsk, idræt osv. Og netop dette 
fælles ansvar kan man kun påtage 
sig som lærer, hvis skolen organi-
satorisk sikrer, at viden distribu-
eres mellem de deltagende lærere 
med udgangspunkt i de specifikke 
kompetencer, man besidder. Dette 
kræver etablering af formaliserede 
faglige fællesskaber organiseret 
omkring ansvaret for løsningen 
af den undervisningsopgave, som 
institutionen er forpligtet på – og 
som i mangel af bedre kvalitets-
parametre som et startsted eller 
baseline kan tage udgangspunkt i 
realiseringen af Fælles Mål. Kon-
sekvensen af dette er, at lærernes 
faglige kompetenceudvikling og 
forpligtende faglige videndeling 
må have den højeste prioritet i en 
skole, hvor skolens fag og mulighe-
der for adgang til viden hele tiden 
ændres og udvides. Skolen må som 

organisation prioritere en sam-
menbindingsstrategi, der binder 
skolen sammen både ”på tværs” og 
”på langs”.
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It kræver didaktisk indsigt

It kan ikke erstatte lærerne eller 
lærernes forberedelse. Tværtimod 
skal brugen af it i undervisningen 
forberedes grundigt – og måske 
i stigende grad i årene fremover. 
Efteruddannelse på it-området er 
vigtig, men pædagogisk og ikke 
mindst didaktisk uddannelse og 
efteruddannelse på it-området er 
endnu vigtigere. På Institut for 
Skole og Læring, læreruddannel-
sen Metropol, har de studerende 
arbejdet med didaktisk vurdering 
af læringsspil.  

Læreruddannelsen har til formål 
at uddanne lærere til den danske 
folkeskole, herunder i brugen af 
it som lærings- og undervisnings-
middel. Siden it kom på lærerud-
dannelserne tilbage i 1980’erne, 
er udviklingen inden for it gået 
stærkt – måske også for stærkt. 
I hvert fald har den didaktiske 
tænkning, forstået som formål, 
indhold, videnskabelig baggrund, 
veltilrettelagte læreprocesser, 
rammefaktorer og evaluering, 
ikke kunnet følge med i samme 
tempo som udviklingen af it. Især 
gennem de sidste ti år har mange 
skoler taget fx Smart Boards til 
sig med stor entusiasme. Ja, nogle 
skoler har på fundamentalistisk 
vis og helt uden videnskabeligt 
belæg brændt tavler og kridt på 
det it-glade bål og tvangsindført 
dyre Smart Boards. Men som det 
også var tilfældet med åben-plan 
skolerne i 1970’erne (Kromann-
Andersen 1994), er lærerne heller 
ikke denne gang blevet klædt på i 
tide. En del lærere har ikke kom-
petencerne til at udnytte de mange 
it-muligheder i en læringsmæssig 
sammenhæng. Holdningsmæssigt 
kan mange lærere heller ikke se 
de læringsgevinster ved at bruge 
it i undervisningen, som mange 
forventede.

Den største hindring for implemen-
tering af it er stadig teknikken. 
Teknikken er alt for sårbar: stik, 
ledninger og projektorer kan ikke 

holde til daglig drift ved skole-
brug. De er formodentlig lavet til 
konferencebrug eller lignende, hvor 
materialet dagligt vedligeholdes og 
testes af teknikere. Derudover er 
teknikken ikke brugervenlig nok 
og simpelthen for bøvlet at bruge 
i en travl skolehverdag præget af 
handletvang. I en ny undersøgelse 
foretaget af Scharling Research for 
Folkeskolen, siger 62 % af lærerne, 
at de ikke kan bruge it i det om-
fang, de gerne vil:

”Jeg mister lysten til it i undervis-
ningen, når det næsten hver gang 
ikke virker alligevel – manglende 
trådløst net, maskiner, lokaler, tav-
ler. Det ærgrer mig, at folkeskolen 
halter så meget bag efter elevernes 
fritid. Det er som at leve i to verde-
ner – øv!” fortæller en lærer.

På samme måde som man troede, 
at flonellografen, diasapparater, 
videobåndet og kassettebåndopta-
geren kunne redde skolens under-
visning, tror man nu, at it giver 
forøget eller mere effektiv læring. 
Det er der imidlertid ikke belæg 
for at tro (Folkeskolen 34/2001).

Det vi ved, er at computere ikke 
generelt hæver undervisningens 
kvalitet (Andersen 2006), og allige-
vel bruges der i disse år ufattelige 
summer på it-systemer. Det vi 
ved, er at støttende interaktion fra 
engagerede, dygtige og omsorgs-
fulde undervisere er den eneste 
konstante faktor, man finder, når 
man søger efter læringens hem-
melighed. På Institut for Skole og 
Læring ved vi, at det halter med 
it-kompetencer hos mange lærere 
i folkeskolen. Derfor er det vigtigt 
at klæde de studerende på til at 
anvende it kritisk og konstruktivt i 
folkeskolen. Vi har et hav af kurser 
i brug af fx Smart Boards, mobil-
telefonen i undervisningen osv., 
men i år var emnet på den fælles 
temauge på tredje årgang i lærer-
uddannelsen it i folkeskolen.

Temauge om it

På Institut for Skole og Læring 
havde vi i efteråret en temauge 
om it i folkeskolen for 230 stude-
rende på tredje årgang. Formålet 
var bl.a., at de studerende skulle 
tilegne sig kompetencer i at vur-
dere et digitalt læringsspil ud fra 
almen- og fagdidaktiske kategorier 
og perspektiver. Temaugen star-
tede med en fælles introducerende 
forelæsning af professor Birgitte 
Holm Sørensen. Derefter skulle de 
studerende arbejde med analyse af 
en lang række forskellige digitale 
læringsspil til indskolingen og 
mellemtrinnet på baggrund af 
relevant litteratur om området 
(Gissel 2011, Gynther 2010 m.fl.). 
De studerende skulle bl.a. vurdere, 
om der var tale om egentlige læ-
ringsspil, ren underholdning eller 
spil i kategorien ”edutainment” 
(en sammentrækning af educa-
tion og entertainment). Hvad kan 
læringsspillet tilføre undervisning-
en? Eller understøtte i elevernes 
læring? Hvad kan et læringsspil 
ikke imødekomme af forventninger 
til god undervisning?

Alle studerende kunne teknisk set 
sagtens håndtere læringsspillene, 
men da det var kompetence i at 
vurdere læringsspil i en lærings-
sammenhæng, der var i fokus, var 
en grundig didaktisk analyse af 
spillene nødvendig. De studerende 
udarbejdede en række spørgsmål 
inden for didaktiske kategorier, 
som en underviser typisk ville 
stille til et traditionelt læremid-
del: dannelsessyn, læringsfor-
ståelsen bag spillet, formål, mål, 
indholdsudvælgelse, læreproces-
ser, mulighed for differentiering, 
progression, det samarbejdende, 
det motiverende, mulighederne for 
interaktion, er spillet selvinstru-
erende, er der spørgsmål til eleven 
undervejs? Derudover det særlige 
ved et digitalt læringsspil: layout, 
farver, gameplan, grafik, mulighed 
for øget ”level” ved at være dygtig, 
mulighederne for at holde lan 
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sammen med andre elever, er det 
netbåret? Samt det mere praktiske 
i en klassesituation: kan lyden slås 
fra? Kan man gemme sit spil? 

Spilanalysen gav anledning til nye 
didaktiske krav og forventninger, 
man som underviser med rette 
kunne have til læringsspil til brug 
folkeskolen.

Produktkravet til de studerende 
var, at de skulle udarbejde et ”di-
daktisk værktøj”, som kunne være 
afsæt for en undervisers vurde-
ring af et læringsspil, inden det 
kommer med i planlægningsover-
vejelserne. Det blev en rigtig fin 
uge med forelæsning, tekstlæs-
ning, nye begreber, hands on-
læring, masser af klikken rundt i 
spil, hårdt arbejde og fremlæggelse 
af endelige resultater for repræsen-
tanter fra forskellige forlag, som vi 
havde inviteret som dommerpanel 
i forhold til bedømmelsen af det 
bedste vurderingsværktøj.

Skærpede krav

Regeringen har afsat en pulje på 
500 mio. kroner til it i folkeskolen. 
Undervisningsminister Christine 
Antorini siger: ”Teknikken skal 
fungere, men noget andet er, 
hvordan lærerne rent faktisk kan 
anvende det pædagogisk i under-
visningen. Det er det, der opta-
ger os, når vi har afsat 500 mio. 
kroner på finansloven til et it-løft 
i folkeskolen” (Folkeskolen.dk, 7. 
dec. 2011). Lad os håbe, at pen-
gene bliver brugt til forskning i og 
udvikling inden for det pædagog-
iske og didaktiske. Forskning i og 
udvikling af it i skolen skal tage 
sit afsæt i fagenes didaktik, ellers 
bliver det kun til gold anvendelse 
af teknologi uden mål og retning – 
og det er både dyrt og dumt. 

Der er ingen tvivl om, at it er 
fremragende i mange læringsmæs-
sige sammenhænge – det kan en 
masse. Men vi må som undervisere 
stille skærpede krav til, at pæda-

gogiske og didaktiske overvejelser 
tænkes ind før it-mulighederne 
– og det var netop det, vi ønskede 
med temaugen om it i skolen på 
Institut for Skole og Læring,  
Metropol.
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Skolen står over for en transformation fra 
den traditionelle eller ’analoge’ skole til den 
digitale skole. Opgaven bliver at etablere et 
nyt it-didaktisk design med udgangspunkt i 
den enkelte elevs læring i al almindelighed og 
inden for fagrækken i særdeleshed. 

Det nye design har fokus på, hvordan det 
enkelte fag kan bidrage til, at eleverne bliver 
kompetente medborgere i nutidens og den nære 
fremtids informations- og netværkssamfund, 
og hvordan it kan anvendes i organiseringen af 
undervisningen. 

Den Digitale Skole giver inspiration og kon-
krete redskaber til, hvordan skolen kan flytte 
sit analoge didaktiske design til et it-didaktisk 
design. Bogen viser, hvordan processen kan 
forløbe, hvilke udfordringer, der skal overvin-
des, hvordan en it-udviklingsplan kan føres 
ud i livet, og hvordan læringscentret og dets 
ressourcepersoner kan spille en vigtig rolle i 
denne proces. Forfatteren præsenterer desuden 
en række eksempler på, hvordan it i skolen og i 
fagene kan gøre en forskel i forhold til elever-
nes læring. 

Bogen henvender sig til lærere, lærerteam og 
skoleledere.

Anskaffelse af interaktive tavler er en massiv 
investering for en skole eller en kommune. Der-
for er det vigtigt at vide, hvad man gør. Bogen 
Læringspotentialet i den interaktive tavle giver 
et sagligt og kvalificeret bidrag til skolernes 
overvejelser forud for køb og til den efterfølgen-
de brug af den interaktive tavle. Den belyser og 

eksemplificerer, hvordan læringspotentialet i 
den interaktive tavle kan udnyttes. 

Bogen henvender sig til skoler, som har købt 
interaktive tavler, og som ønsker råd og vej-
ledning omkring brug og implementering af 
tavlen, og til skoler, der vil købe en.
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