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Gør teknologien undervisningen 

meningsfuld?
Af Hanne Voldborg Andersen og Thomas Dreisig Thygesen

Med dette temanummer lægger Danmarks 
it- og medievejlederforening op til dialog om 
meningsfuld digitalisering af Folkeskolen. 
Som en del af Regeringens og KLs digitalise-
ringsstrategi har kommuner og skoler de sid-
ste 10 år investeret voldsomt i digitale red-
skaber og læringsressourcer. Investeringer, 
som ofte er præget af stor hype omkring 
‘fantastiske nye produkter’, ‘effektivisering’ 
eller ‘store potentialer for læring’. Men hvor-
dan ser virkeligheden ud, når teknologierne 
rammer hverdagen?

Hvilken effekt har investeringerne på læ-
rernes arbejde og elevernes læring? Og 
hvordan oplever helt almindelige lærere og 
elever den øgede adgang til digitale tekno-
logier i skolen? Hvad har de adgang til? Hvad 
bruger de digitale læringsressourcer til? 
Hvad kunne de have brug for mere eller min-
dre af? Vi har været i dialog med en række 
lærere og elever for at blive klogere på om 
den øgede digitalisering af skolen har gjort 
hverdagen mere meningsfuld for dem.

Vores undersøgelser viser, at meningsfuld 
digitalisering ikke kun handler om teknolo-
gier. Det handler mindst lige så meget om 
den pædagogiske praksis, teknologierne 
indgår i, men også det formål teknologierne 

anvendes til. Når vi taler om digitalisering af 
skolen har vi måske ikke altid de forskellige 
formål for øje? Anvendes teknologierne som:

1.  Et generelt redskab for læring 
- en erstatning for tavlen, blyanten mv.

2. Et selvstændigt fagligt indhold 
- viden om teknologi/teknologiforståelse

3. En faglighed i andre fag 
- fx modellering i samfundsfag og 
matematik

4. Et styrings- og kontrolredskab 
- som fx nationale test, ledelsescockpittet

5.  Et distributionsredskab 
- som fx. fagportalerne

6.  Et kommunikations-, delings- og 
samarbejdsredskab 
- som fx Google og Office365

For at kunne vurdere om den øgede inve-
stering i teknologi har gjort undervisningen 
mere meningsfuld for lærere og elever, må 
vi diskutere hvorfor, hvad og hvordan vi 
anvender teknologien. Hvad bruger du den 
digitale tid i en skolehverdag på? Hvem leder 

beslutningerne omkring digitalisering på din 
skole? Træffes valgene på baggrund af tro 
eller viden? Og med hvilken begrundelse? Er 
din brug af digitale redskaber i skolen me-
ningsfuld for dig?

Med dette blad lægger Danmarks it- og 
medievejlederforening op til dialog. Til dis-
kussioner på de enkelte skoler. Til debatter 

på Folkemødet på Bornholm. Til input til en 
kommende regerings nationale handleplan 
for digitalisering i uddannelsessystemet. Vi 
byder hver en stemme velkommen og håber, 
at dette blad kan inspirere til refleksion og 
give dig lyst til at tage ordet og blande dig i 
debatten, så vi sammen sætter fokus på me-
ningsfuld digitalisering af skolen. Med ønske 
om rigtig gode dialoger.

4 5



Af Caroline Sørensen og Sofie Præstegaard fra 9.a på Skovbyskolen

Sådan konkluderer Caroline Sørensen og 
Sofie Præstegaard fra 9.a på Skovbyskolen i 
Galten i deres projektopgave, hvor de har un-
dersøgt om undervisningen forbedres med 
brug af it og om man bør benytte digitale 
værktøjer i skolen. Eleverne har på egen krop 
oplevet en markant ændring af undervisnin-
gen gennem deres 10 år i folkeskolen - og 
siger uddybende: “Det er vigtigt at være op-
mærksom på, at it ikke i sig selv er med til at 
gøre undervisningen bedre. Det hele handler 
om lærernes kompetencer til at forstå og 
bruge digitale læremidler”.

Vi har talt med eleverne og fået lov til at gen-
give nogle uddrag af deres projektopgave, 
som kan give anledning til refleksion over 
brug af it i skolen.

Forestil dig at du skal lave mad for første 
gang i dit liv. Du har en masse ingredienser, 
men ingen opskrift. Du ender med at gætte 
dig lidt frem til hvordan det skal laves, men 
det ender ikke som du havde forestillet dig. 
Ingen kan lide det, og det var faktisk meget 

bedre dengang du bare varmede færdigret-
ter fra Rema i mikroovnen. Sådan er det også 
lidt med teknologi i skolen. Hvis du ikke kan 
finde ud af at bruge det, så er det bedre at 
holde sig til den metode man rent faktisk ved 
fungerer. Hvis man derimod ved, hvordan 
man laver mad og er god til det, er det jo 
klart det smarteste at udnytte det ved at lave 
den bedst mulige ret. Det er det samme med 
teknologi, som er et værktøj man kan bruge 
i mange forskellige situationer for at gøre en 
opgave nemmere.

De digitale læremidler laver nemlig ikke om 
på hvordan vi lærer og hvordan viden kom-
mer ind i vores hoved. Vi vil stadig lære de 
samme ting, men bare på forskellige måder, 
som for mange også virker nemmere.

Vi kan i hvert fald begge to skrive under på at 
vi til hver en tid vil foretrække at klappe vores 
computerskærm op end at slå op på side 25 
i en kedelig danskbog. Det har noget at gøre 
med at online platforme har mulighed for at 
gøre emner meget mere aktuelle, hvilket gør 

“Uden lærerne kan de 
digitale værktøjer ingenting”

det mere interessant. Det mener vi er et stort 
plus i forhold til læring, fordi skole i høj grad 
også handler om at være sjovt.

Når elektronikken fylder så meget i vores fri-
tid, vil det jo være helt mærkeligt at komme 
op i skolen og så bare være tilbage i sådan 
en tidslomme fra før elektronikken kom til. Vi 
tror ikke undervisningen havde kunnet fange 
os elever på samme måde, som den kan i 
dag, fordi det den på mange måder er “up 
to date” og hænger sammen med alt det vi 
laver uden for skolen.

Da vi gik i syvende klasse havde vi ikke ad-
gang til vores mobiltelefoner i skoletiden. 
Det oplevede vi som meget frustrerende og 
vi fik mere lyst til at sidde med vores mobiler, 
bare fordi vi ikke kunne. Lidt ligesom, hvis 
man ved der ligger slik i skuffen, som man 
ikke må spise eller røre ved. Så sidder man 
inde på sit værelse og kan ikke koncentrere 
sig om noget andet indtil man har været ude 
for at spise et stykke. Hvis nu der altid var slik 
i skuffen, og dermed mulighed for at spise 
noget hver eneste dag, er det lige pludselig 
ikke så interessant mere og man kan godt 
undvære det. Vi synes derfor at er dejligt, at 
vi nu som niende klasser selv kan få lov til at 
styre hvor vi har vores mobiler og hvornår. Vi 
mener nemlig at vi nu engang er gamle nok 
til at kunne til at vurdere hvornår det er okay 
eller ej. Det ligger også et ansvar over på os 
elever, og så må vi lære at tage konsekven-
sen. Den eneste det går ud over er jo os selv.

Man hører meget omkring at it har et kæm-
pestort potentiale i at løfte undervisningen, 
men ifølge vores undersøgelser, kan vi 
konkludere, at det ikke er it alene som løfter 
læringen. Det handler i langt højere grad om 
den undervisning som it skal understøtte. It 
kan sagtens være en central spiller når det 
kommer til undervisning, men lærere har 
en tendens til at sætte It først og derefter 

finde ud af hvordan det skal bruges i selve 
læringen. Hvis man derimod vender det hele 
om og sætter undervisningen først, kan man 
derefter finde ud af hvilke metoder der vil 
fungere bedst til opgaven. Det er her at læ-
rere skal være ekstra skarpe, og det er blandt 
andet en grund til at det for nogle lærere 
har gjort det sværere siden ‘digitalismen’ har 
indtaget undervisningen.

Når det kommer til skole, har vi også bevist 
at digitale værktøjer har nogle klare fordele 
i undervisningen, men kun hvis man forstår 
at bruge dem. Digitale værktøjer kan nemlig 
ingenting, hvis ikke man ved hvordan de 
fungerer. Lærerne og elevernes kompetencer 
er langt vigtigere end elektronikkens smarte 
funktioner.

Det handler nemlig om at kunne forstå 
hvordan det hele hænger sammen, før man 
kan begynde at bruge det. Lærerne skal 
hele tiden sætte it bagerst i sætningen, fordi 
det først og fremmest er vigtigt at eleverne 
lærer det de skal. Det er meget vigtigere at 
læreren tager stilling til hvad elever skal få ud 
af undervisningen og så derefter planlægger 
undervisningen efter dette.

Vi tror på, at vi elever lærer allerbedst når vi 
har en varieret undervisning. Nogle gange 
skal man lære noget ved hjælp af bevægelse, 
andre gange sidder det bedre fast hvis vi 
benytter finmotorikken til at danne et billede 
af det vi skal huske og selvfølgelig giver det 
nogle gange langt bedre mening at lave en 
opgave på computer. Verden er nemlig både 
og – ikke enten eller.

Du kan se elevernes produkt *her, hvor de besø-
ger en 3. klasse og sammenligner undervisning 
med og uden digitale redskaber.

*Link til video: 
https://youtu.be/Wx7rNBnxoSg

Af Caroline Sørensen og Sofie Præstegaard 
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Elevens brug af it i skolen
Af Hanne Voldborg Andersen og Thomas Dreisig Thygesen

Hvornår oplever du, at det er godt at bruge it i skolen?

Vi kan lære nye ting på net-
tet, som ikke står i bøger. 
Vi sparer på papir. Sjovt at 
bruge computer. Dejligt at 
have en computer, fordi ikke 
alle har råd til en. Meebook 
er godt, fordi opgaverne er 
her og man kan lave opga-
verne hjemme.

Jeg kan personligt bedst 
lide at skrive alt i hånden, 
men mine klassekammerater 
kan bedre lide at skrive alt 
på computer. Men det er et 
praktisk sted at søge viden, 
og bruge til matematikopga-
ver fx,

Det er hurtigt at finde 
oplysninger
og svar - man skriver hurti-
gere, end hvis man skrev i 
hånden. Det er nemt at sam-
arbejde med kammerater i 
de forskellige platforme

Hvornår oplever du, at det er dårligt at bruge it i skolen?

I test, hvor man kan snyde. 
Når internettet ikke virker.

Jeg har aldrig fået et kursus 
eller lært hvordan man skri-
ver på computer, eller fået tid 
til at øve, så jeg kan ikke lide 
at skrive lange opgaver på 
computer.

?

Hvordan har du lært at bruge it?

Hjælp af lærere, klassekam-
merater og Mediepatruljen.

Lærte det meste derhjemme, 
og lidt i min gamle klasse, 
men det meste har jeg lært 
min nye klasse.

Med tiden finder man ud af 
det - lærernes hjælp og min
far :-)

Har du forslag til forbedringer i de ressourcer, du bruger? 

Nej Nej Nej

Har du ønsker i forhold til brug af it i skolen?

Nej At man burde få et kursus el-
ler tid til at øve at bruge it.

Kildekritik kan være svært at 
have med at gøre - ønske om 
hjælp til hvordan man gen-
nemskuer, hvad der er godt 
eller not

 

Vi har været i dialog med 3 elever fra 6., 8. og 9. klasse som blandt andet beskriver, hvordan 
de har brugt digitale redskaber gennem en tilfældig uge i folkeskolen. De fortæller også, at de 
gerne vil have kurser og tid til at øve brug af it - eller hjælp til at være mere kildekritiske. Har du 
stillet disse spørgsmål til dine elever?

Elev i 6. klasse Elev i 8. klasse Elev i 9. klasse

Jeg har fået en bærbar com-
puter udleveret af skolen

Jeg bruger min egen bærba-
re computer og har adgang 
til stationære på skolen

Jeg bruger min egen bærba-
re computer og mobiltelefon

Jeg bruger disse digitale redskaber i skolen:

Meebook, skoletube, google 
drev, google docs, Wevideo, 
Coding lab, Google analyse, 
intra, word, power point,
appwrier, skoleordbogen

google, matematik fessor, 
clio online, gyldendal dansk, 
alinea dansk

Office 365, Min uddannelse, 
Gyldendals fagportaler mm

I denne uge har jeg brugt digitale redskaber i disse fag/opgaver:

Matematik: Smartmat og 
Google
Engelsk: Powerpoint og 
Google
Kristendom: Meebook
Tysk: Skoleordbogen
Dansk: Skoleordbogen, 
Meebook, Gyldendal,  Word, 
Hour of Code, Google 
Analyse og Intra
Historie: Meebook, Youtube, 
Gyldendal og Google
Mad: Redigeringsprogram
Natur-Teknologi: Word, 
Powerpoint, Google og 
Wikipedia

Historie: Clio-online historie-
faget - det var relevant men 
kedeligt, fordi vi skulle sidde 
stille og læse hele timen
Idræt: Clio online,
prøveeksamen -
det var relevant og fint
Dansk: Min mobil til at filme 
og redigere kortfilm
Matematik: Færdigheds- 
prøve - relevant men 
kedeligt
Tysk: Fremlæggelse
Bio/Geo/Fys - tværfaglig 
fremlæggelse

Dansk skriftlig fremstil-
ling: Word og Ordbogen.
com
Matematik færdighed og 
problem: Word
Dansk læseprøve og ret-
stavning: Ordbogen.com
Naturfagsdag: Word og 
OneDrive
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Technology can amplify 
great teaching 
but great technology cannot 
replace poor teaching

STIL udgav i foråret 2019 publikationen ‘Digitalisering 
med omtanke og udsyn’ som en del af en kampagne 
for øget dialog omkring digitalisering i uddannelser. 
Jeg har kigget lidt dybere i litteraturlisten for at se, 
hvad en række undersøgelser konkluderer om sam-
menhængen mellem teknologi, undervisning og 
læring. 

Siden den første brug af computere i klasseværelset i 
1960’erne har der været stor interesse for at finde ud 
af hvordan teknologierne påvirker læringsudbyttet. 
Artiklen ‘A systematic mapping of the effects of ICT on 
learning outcomes’ fra 20161 slår tonen an og spørger 
om teknologien har en positiv indflydelse på lærings-
udbyttet - og hvis ja - om der er fag eller emner, som 
påvirkes i højere eller mindre grad? Bliver læreproces-
sen mere effektiv med teknologi - og hvis ja - hvilke 
aspekter af teknologien giver den største forbedring 
for læringen?

1. A systematic mapping of the effects of ICT on 
learning outcomes. Morgan, K., Morgan, M., Johansson, 
L. & Ruud, E. (2016)

Af Hanne Voldborg Andersen, Styrelsesmedlem i 
Danmarks it- og medievejlederforening
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Artiklen præsenterer en systematisk kortlæg-
ning af en stor mængde forskning på feltet, 
men konkluderer, at det ikke er muligt at 
besvare spørgsmålene så klart og konsistent 
som beslutningstagere oftest ønsker. Det er 
med andre ord ikke muligt at finde ‘Det, der 
virker’.

Få studier viser en overbevisende effekt af 
teknologier i forhold til læringsudbyttet, 
mens en analyse på tværs af studier viser en 
konsistent, men lille positiv effekt af at bruge 
teknologier i klasselokalet. Det vigtigste 
fund viser, at de store effektstørrelser findes 
i studier, hvor teknologierne er indgår i en 
større pædagogisk indsats med klare mål, 
undervisningsplaner og -materialer, teknisk 
support og kompetenceudvikling af lærere. 
I en sådan kontekst kan forbedringerne 
henført til teknologierne ses som en del af en 
bredere forbedring af undervisningen.

Artiklen tager forbehold over for en række 
forhold, som gør det svært at drage klare 
konklusioner, når det gælder teknologiens 
effekt på læringen, som fx at positive for-
ventninger til teknologien farver resulta-
terne, at den hastige teknologiske udvikling 
og de forskellige kontekster (elever, lærere, 
læringsmiljøer og undervisningsmetoder) 
gør det svært at lave brugbare sammenlig-
ninger. Generelt er det svært at vurdere om 
effekterne skyldes teknologien eller den 
ændrede pædagogiske praksis.

Rambøll går anderledes til værks i de to rap-
porter om ‘Anvendelse af digitale læremid-
ler’, og undersøger ikke teknologiers effekt 
på læring, men lærernes oplevede effekt ved 
brug af teknologier.

I effektmålingen fra 20142 konkluderes at 
digitale læremidler anvendes relativt meget, 
men der er stor forskel på tværs af skoler 
og lærere. De digitale læremidler bidrager 
særligt til undervisningsdifferentiering og 
motivation og i mindre grad til autencitet og 
elev-til-elev læring. De digitale læremidler 
kan hjælpe med at frigøre tid, særligt i for-
beredelsen, men  opnåelsen af de digitale 
læremidlers potentielle tidsmæssige og 
pædagogiske effekter afhænger i høj grad af 
skolens it-infrastruktur og lærernes tilgang til 
anvendelse af de digitale læremidler.

Rapporten peger på, at det er en udfordring, 
at kun få af de digitale læremidler giver 
mulighed for elev-til-elev-læring og forløb, 
der er autentiske og aktuelle for eleverne. 
Det medfører en risiko for ‘øget anvendelse 
af øvelsesorienterede og formidlingsorien-
terede undervisningsforløb på bekostning 
af de projekt- og undersøgelsesorienterede 
forløb, simpelthen fordi det er de redskaber, 
der er til rådighed’.

Rapporten anbefaler opmærksomhed på 
it-infrastruktur, videndeling om digitale 
læremidler, kvalificering af lærerne, lang-
sigtede strategier og tid til udvikling af ny 
kultur, bedre mulighed for deling af digitale 
læremidler og særlig hånd om elever med 
utilstrækkelige digitale kompetencer. Set fra 
mit perspektiv er disse anbefalinger stadig 
aktuelle her fem år senere.

I evalueringsrapporten fra 20183 konkluderes, 
at de digitale ressourcer anvendes meget. 
Udgifterne til digitale læremidler er steget 
siden 2014 og der spores en tendens til 

2. https://digst.dk/media/12657/effektmaaling-af-
digitale-laeremidler-i-folkeskolen.pdf

3. https://arkiv.emu.dk/sites/default/files/
Evaluering%20af%20indsatsen%20for%20it%20
i%20folkeskolen.pdf

øget centralisering af indkøbet. Udbuddet 
af digitale læremidler og kvaliteten af disse 
er øget. Der er stadig et stort uudnyttet 
potentiale mht understøtte nye/innovative 
undervisningsformer. Lærerne oplever en 
række positive pædagogiske effekter ved 
brug af digitale læremidler, men de oplevede 
positive effekter er mindre i 2018, end de var 
i 2014 - og større ved de ikke-didaktiserede 
digitale læremidler. Eleverne oplever ligele-
des positive effekter af de digitale læremidler 
og lærerne oplever positive tidsmæssige 
effekter af de digitale læremidler. Rapporten 
påpeger et behov for øget fokus på, hvordan 
de digitale ressourcer skaber styrket kvalitet i 
undervisningen - altså de to spørgsmål, som 
metastudiet ovenfor ikke var i stand til at 
besvare.

Der ses en sammenhæng mellem lærernes 
kompetencer og oplevet positiv effekt, idet 
‘lærere, der er fortrolige med og har kompeten-
cer inden for arbejdet med digitale ressourcer 
og it-didaktik, i højere grad end deres kolleger 
oplever positive effekter af anvendelsen af 
digitale ressourcer.́  Rapportens konklusio-
ner anbefaler derfor opmærksomhed på 
kompetenceudvikling og opkvalificering, 
digitale læremidler der udnytter potentialer 
i at arbejde digitalt og/eller fremmer det 21. 
århundredes kompetencer, bedre anven-
delse af de digitale ressourcer til gavn for ele-
vernes læring og trivsel og ledelsesmæssig 
understøttelse.

Men at skabe denne positive sammenhæng 
mellem teknologier, elever og læring synes 
uhyre kompliceret, hvis vi ikke kigger nær-
mere på andre faktorer i læringsmiljøet. Blot 
fordi interventioner virker positivt i starten 
og i små mængder, er det ikke givet at se 
samme positive effekt ved langvarige eller 
omfattende gentagelser af interventionen. 
OECD-rapporten ‘Students, Computers and 

Learning - Making the connections’ fra 20154 
konkluderer fx at elever, som anvender 
computere i moderat mængde har et bedre 
læringsudbytte end de elever, der bruger 
computere sjældent. MEN at elever, som 
bruger computere meget i skolen har et 
langt dårligere læringsudbytte - selv når der 
er taget forbehold for social baggrund og 
demografi. Noget taler altså for, at der skal 
findes en afvejet balance mellem digitale og 
analoge læringsoplevelser.

Undersøgelsen finder ingen synlige forbed-
ringer mht elevernes præstationer i læsning, 
matematik og science i de lande, som har 
investeret kraftigt i teknologi i uddannelser 
- og heller ikke tegn på, at teknologierne 
har forbedret det faglige skel mellem privi-
legerede og ressourcesvage elever. Endelig 
beskrives, at elever som dagligt brugte mere 
end seks timer online i fritiden i højere grad 
følte sig ensomme i skolen, kom for sent eller 
havde fravær i ugerne op til undersøgelsen. 
Undersøgelsen konkluderer, at løsningen 
ikke findes i at afskaffe teknologien, men i 
langt højere grad have fokus på pædagogik-
ken: ‘If we want students to become smarter 
than a smartphone, we need to think harder 
about the pedagogies we are using to teach 
them. Technology can amplify great teaching 
but great technology cannot replace poor 
teaching.’

Rapporten peger på, at vi generelt overvur-
derer de digitale kompetencer hos lærere 
og elever, at implementeringsstrategierne 
er naive, at der er en ringe forståelse for 
pædagogikkens rolle og at de digitale læ-
remidler er af for dårlig kvalitet. Landene 
anbefales at udarbejde strategier og afsætte 
midler til kapacitetsopbygning og kompe-
tenceudvikling. Samtidig pointeres det som 

4. https://read.oecd-ilibrary.org/
education/students-computers-and-
learning_9789264239555-en#page5
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https://digst.dk/media/12657/effektmaaling-af-digitale-laeremidler-i-folkeskolen.pdf
https://digst.dk/media/12657/effektmaaling-af-digitale-laeremidler-i-folkeskolen.pdf
https://arkiv.emu.dk/sites/default/files/Evaluering%20af%20indsatsen%20for%20it%20i%20folkeskolen.pdf
https://arkiv.emu.dk/sites/default/files/Evaluering%20af%20indsatsen%20for%20it%20i%20folkeskolen.pdf
https://arkiv.emu.dk/sites/default/files/Evaluering%20af%20indsatsen%20for%20it%20i%20folkeskolen.pdf
https://read.oecd-ilibrary.org/education/students-computers-and-learning_9789264239555-en#page5
https://read.oecd-ilibrary.org/education/students-computers-and-learning_9789264239555-en#page5
https://read.oecd-ilibrary.org/education/students-computers-and-learning_9789264239555-en#page5
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Dette spørgsmål stiller Danmarks it- og medievejlederforening sammen 
med  Pædagogisk Læringscenterforening og Skolelederforeningen på 
Folkemøde 2019. Debatten foregår lørdag d. 15. juni på Klippescenen 
ved DLF i Allinge og ledes med sikker hånd af Aslak Gottlieb.

Kl. 11.00 diskuteres elevperspektivet med deltagelse af:
• Rasmus Edelberg, Skole & forældre
• Sarah Gruszow Bærentzen, Danske Skoleelever, DSE
• Susanne Crawley Larsen, rådkvinde i Odense for Børn & unge
• Thomas Dreisig Thygesen, Danmarks it- og medievejlederforening

Kl. 12.00 diskuteres lærerperspektivet med deltagelse af: 
• Jeanette Sjøberg, Danmarks Lærerforening, DLF
• Claus Hjortdal, Skolelederforeningen
• Kit Roesen, KL
• Birgitte Reindel, Pædagogisk LæringsCenterForening, PLCF

Kom og deltag i debatten, hvis du er i nærheden. Vi byder alle velkommen og håber, at 
dialogerne bidrager til meningsfuld digitalisering af skolen. Du kan også følge med på 
Facebook, hvor Danmarks it- og medievejlederforening livestreamer fra begge debatter.

Gør skolernes masive investeringer
i teknologi undervisningen mere

meningsfuld for elever og lærere?

14

afgørende at gøre lærerne til aktive agenter i 
forandringen.

Danmarks Lærerforening, Gymnasieskolernes 
Lærerforening og Dansk Magisterforening 
har lyttet til en række praktikere og for-
skere og bedt dem komme med konkrete 
eksempler på, hvordan digitale læremidler 
kan anvendes på en hensigtsmæssig måde 
til at udvikle undervisningen. Rapporten 
‘Digitalisering og kvalitet i undervisningen - Et 
katalog over gode eksempler fra hverdagen’ 
fra 20195 appellerer ligeledes til en mere ho-
listisk tilgang til digitalisering i uddannelser. 
Mere it har ‘i sig selv ikke en positiv indflydelse 
på kvaliteten i undervisningen. Det handler om, 
hvad IT bruges til, for hvem, med hvilke virknin-
ger, hvordan og under hvilke forudsætninger. 
Digitalisering er dermed ikke en kvalitet i sig 
selv’

Rapporten påpeger, at brug af teknologi i 
uddannelserne er nødvendigt for at uddanne 
elever og studerende til at leve og agere i 
et moderne, demokratisk og digitaliseret 
samfund.  Samtidig fremhæves nødvendige 
kompetencer indenfor teknologiforståelse 
og digitale kompetencer og færdigheder 
i bred forstand, herunder også kritisk stil-
lingtagen til hvornår det er giver mening at 
anvende teknologien og hvornår det ikke er 
hensigtsmæssigt.

Rapporten konkluderer, at teknologi under 
de rette forudsætninger kan understøtte 
kvaliteten i undervisningen på otte måder. 
Teknologi kan understøtte muligheden for 
undervisningsdifferentiering og udvide 
mulighederne for mere kreative og engage-
rende måder at lære på ved at lade elever 
være medskabere af digitale produkter. 
Den kan give flere muligheder for at gøre 

5.  https://www.gl.org/uddannelse/Sider/
Digitalisering-og-kvalitet-i-undervisningen.aspx

undervisningen inkluderende og bidrage 
til at øge videndeling blandt lærere og un-
dervisere. Teknologien kan også give lærere 
adgang til elevers og tænkning og reflek-
sioner og skabe nye muligheder for samar-
bejde blandt elever. Endelig kan den give 
elever mulighed for at løse mere komplekse 
opgaver og understøtte lærere og elevers 
feedbackprocesser.

‘De rette forudsætninger’ henviser bl.a. til at 
‘hensigtsmæssig brug af IT forudsætter særligt 
god og substantiel didaktik og faglighed, 
hvilket indebærer, at lærere og undervisere er 
kompetencemæssigt klædt på til at anvende IT 
i undervisningen’. Ligeledes velfungerende 
infrastruktur, kvalitet af digitale læremidler, 
organisering af brug af it i undervisningen og 
andre variable så som undervisningskontek-
sten, elevers niveau og præferencer.

https://www.gl.org/uddannelse/Sider/Digitalisering-og-kvalitet-i-undervisningen.aspx
https://www.gl.org/uddannelse/Sider/Digitalisering-og-kvalitet-i-undervisningen.aspx
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1.  https://www.emu.dk/grundskole/dansk/it-og-medier/10-gode-rad-til-brug-
af-digital-teknologi-i-undervisningen

Distribution? Kommunikation? Produktion? Kompensation? Kollaboration? Visualisering?

Af Hanne Voldborg Andersen og Thomas Dresig Thygesen

Læreres brug 
af it i skolen

Når vi på møder og konferencer taler med 
medlemmer og it-vejleder kolleger om di-
gitalisering og brug af teknologier i skolen, 
kommer input til dialogen oftest fra fagfolk 
med stor teknisk og/eller it-didaktisk indsigt, 
der sidder tæt på de strategiske beslutninger 
på skoler og i kommuner. Vi var i foråret 2019 
nysgerrige på hvilke input vi ville få, hvis vi 
i stedet spurgte nogle tilfældigt udvalgte 
lærere om deres daglige praksis med tekno-
logier i skolen. Vi bad derfor lærerne beskrive 
deres brug af teknologier i klasseværelset 

gennem en tilfældig uge og besvare nogle 
uddybende spørgsmål baseret på STIL’s 10 
gode råd til brug af digital teknologi i under-
visningen . Undersøgelsen er på ingen måde 
repræsentativ, men skal ses som et tilfældigt 
nedslag på det man kan opleve, når man 
åbner døren til et tilfældigt klasseværelse. 
Hvordan ser det i sammenligning ud hos dig? 
Er der store forskelle på din historie og disse 
læreres? Hvad bruges teknologien til? Sæt 
selv kryds.

Lærer 1: Vi bruger ofte filmcentralen i un-
dervisningen og det fungerer godt
Mine elever i indskolingen har ikke digitale 
arbejdsredskaber. Vi kan booke vogne med 
ipads eller bærbare eller bruge de stationære 
i it-lokalet. Jeg har fået en bærbar af skolen, 
men bruger også min egen mobiltelefon.

I denne uge har jeg brug it til dansk og 
engelsk i 1. klasse. I engelsk var vi på Super 
Simple Songs og sang en hello-sang. I dansk 
så vi Vitello-film fra Filmcentralen. Vi er tre 
1. klasser og har kun projektor i et af loka-
lerne, så det skal koordineres, når vi skal 
arbejde digitalt med klassen. Vi gik til de 
stationære computere og brugte Superbog.
dk. ‘Det fungerer godt til 1. klasse. De er mo-
tiverede for at læse, lave boganmeldelser og 
løse opgaverne’. Jeg har også anvendt tale til 
tekst i google docs med en ordblind elev i  

1. klasse. Eleven har med min støtte indtalt 
sin egen Vitello-historie.

Lærer 2: De sidder gerne 2 sammen om 
en computer – de skal skiftes til at taste
Jeg underviser i 2. klasse. Mine elever kan 
låne ipads og chromebooks på skolen. Jeg 
har fået en barbar computer af skolen og 
bruger min egen mobiltelefon.

I denne uge har jeg brugt ressourcen 
mitformat. Eleverne logger selv på, finder 
opgaver - og kender andre programmer 
som fx Geogebra. Jeg har ikke tilpasset 
brugen af teknologi til den enkelte elev - 
‘forlaget har gjort det for mig i ditformat’. 
Vi har brugt teknologien til undersøgelser 
og set på figurers ændrede areal ved æn-
dring i figuren. Eleverne samarbejder ved 

https://www.emu.dk/grundskole/dansk/it-og-medier/10-gode-rad-til-brug-af-digital-teknologi-i-undervisningen
https://www.emu.dk/grundskole/dansk/it-og-medier/10-gode-rad-til-brug-af-digital-teknologi-i-undervisningen
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I håndværk og design skulle eleverne google 
ideer. I dansk som andetsprog brugte de 
Meebook og appwriter, google docs, 
Gyldendals portal til at lære at skrive, læse, 
udtale, lytteøvelser. ‘Eleverne kan godt lide 
denne variation’. Vi brugte også Meebook, 
Word og Gyldendals portal til at træne skriv-
ning, punktum, komma og genreskrivning. I 
kristendom tegnede vi på Smartboardet og 
brugte Youtube for at se film om Rudolf. I hi-
storie brugte 6. klasse Gyldendals fagportal, 
google,  Meebook, youtube til at finde ka-
raktertræk på forskellige  historiske perioder. 
‘Eleverne skal i sidste ende vælge en digital 
mulighed til fremlæggelse af deres arbejde’.

Jeg var også i børnehaveklassen for at lære 
dem at bruge AppWriter. og dens mulighe-
der for at læse det de skriver og legeskrive. 
Endelig har jeg lavet individuelle sprogvur-
deringer af elever vha Word, intra og Google 
Drev. På Meebook har jeg evalueret forløb 
sammen med elever i forhold til emnets mål. 
Har de opnået deres faglige mål og hvad er 
min vurdering af samme? Det indgår i den 
løbende evaluering i faget. Eleverne har også 
skrevet i Meebook og de har fået skriftlig 
respons fra mig i Meebook på dette.

Lærer 5: Jeg er primært glad for alle vores 
digitale læringsressourcer
Jeg underviser i 3. klasse. Eleverne har fået 
udleveret Chromebooks, men har også 
stationære computere til rådighed i klassen. 
Jeg har fået udleveret en iPad på skolen, har 
adgang til fælles stationære computere og 
bruger min egen mobil.

Jeg er primært glad for alle vores digitale læ-
ringsressourcer - det er nemt og bekvemt for 
lærerne, at meget er selvrettende og nemt at 
gå ti. Især også med elevernes Chromebooks, 
som de fik i starten af 3. klasse. Vi arbejder 
dog stadig med, at man husker at have den 
med og at den skal være ladet op. 

Som engelsklærer i indskolingen, er jeg glad 
for Gyldendals fagportal, som jeg bruger 
meget sammen med youtube og hvad jeg 
ellers finder og sætter sammen. Grammatip 
er godt - det er nemt og overskueligt. Og ad-
gang til Gyldendals fagportaler er fedt - det 
bruger vi i mange fag. Meebook har jeg det 
blandet med. Det er fint at lave forløb i, men 
vi skal lave årsplaner og elevplaner dér - og 
det er ikke alt, der er supersmart organiseret. 
Der er mange klik for læreren, hvis man skal 
se elevbesvarelser. 

I denne uge har jeg brugt digitale ressourcer 
i dansk, engelsk, matematik og historie.

I trænetid i dansk og matematik lukker 
eleverne ‘huller’. Her har eleverne adgang 
til matematikfessor, Grammatip, Gyldendal.
dk og frilæsning på Superbog. I engelsk 
repeterede vi emner vha Book Creator. ‘Jeg 
har lavet en bog med årets emner - hvor ele-
verne primært skal indtale’. I dansk gjorde vi 
elevplaner færdige i Meebook. Om fredagen 
havde vi profildag og arbejdede med Det 
gamle Egypten. ‘Jeg havde et værksted om 
Tutankhamon, hvor jeg havde et slideshow i 
Drev samt brugte en film fra youtube. 
Vi googlede også en artikel, som jeg læste 
højt fra’.

computerne: De sidder gerne 2 sammen om 
en computer – de skal skiftes til at taste.

Lærer 3: Eleverne hjælper hinanden 
og bruger hinandens erfaringer i 
opgaveløsninger.
Jeg underviser på mellemtrinnet. Eleverne 
har ikke fået udleveret digitalt udstyr. Nogle 
få har deres egne bærbare eller chrome-
books med. Klassen kan låne chromebooks 
eller stationære computere på skolen. Deres 
mobiler er låst inde, hvis de ikke skal bruges 
fagligt. Jeg har fået en bærbar computer og 
kan låne ipads, chromebooks eller statio-
nære computere på skolen.

I denne uge har jeg brugt digitale ressourcer 
i matematik, håndværk og design, understøt-
tende undervisning og i natur-teknologi på 
en fagdag. I matematik brugte vi den elektro-
niske tavlebog, så jeg kunne vise opgaverne 
på tavlen. I den understøttende undervis-
ning gik eleverne på på danskedyr.dk via 
minuddannelse. Her skulle de læse og svare 
på spørgsmål online. På fagdagen lavede 
vi dataindsamling ved hjælp af micro:bits. 
I håndværk og design viste jeg 4. klasse 
inspirationsbilleder på minuddannelse, men 
6. klasse arbejdede med egne designs i 3D 
tegneprogrammet Tinkercad. ‘Det var super 
fint - her var eleven producenten’. Eleverne 
hjælper hinanden og bruger hinandens erfa-
ringer i opgaveløsninger.

Lærer 4: Eleverne kan godt lide at bruge 
de elektroniske medier
Jeg underviser i indskolingen og på mel-
lemtrinnet. Mine elever enten fået chrome-
books eller bærbare udleveret af skolen. 
Jeg har fået en bærbar computer som 
arbejdsredskab.

I denne uge har jeg brugt digitale teknolo-
gier i næsten alle lektioner. 

Ja Nej Dine krydser?

1. Har du i denne uge brugt digitale ressourcer til at tyde-
liggøre faglige mål for eleverne?

3 2

2. Har dine elever i denne uge lavet digitale produktioner? 3 2

3. Har dine elever i denne uge brugt digitale redskaber til 
formidling?

2 3

4. Har du i denne uge givet dine elever løbende feedback 
digitalt?

1 4

5. Har du i denne uge inddraget elevernes digitale erfa-
ringer i undervisningen? 

1 4

6. Har du i denne uge tilpasset brugen af teknologi til de 
enkelte elever?

2 3

7. Har du i denne uge haft tiltag for at hæmme digitale 
forstyrrelser?

2 3

8. Har dine elever i denne uge brugt digitale teknologier 
til undersøgelser?

3 2

9. Har dine elever i denne uge samarbejdet via digitale 
teknologier?

3 2

10. Har du i denne uge diskuteret god brug af it og data-
etik med dine elever?

2 3
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Umiddelbart viser svarene, at der generelt er 
en god adgang til diverse teknologier fordelt 
på skoler i alle regioner, men der er også 
små huller. Lotteriet er muligvis minimeret. 
Undersøgelsen skal dog kun tages som et 
fingerpeg, grundet at der ikke er besvarelser 
fra alle skoler, og da der på grund af anony-
miteten er en risiko for, at der er flere svar 
fra samme skole og lige så kun svar fra et 
begrænset område af en region. Den gode 

adgang til forskellige teknologier kan uddy-
bes og give spændende perspektiver. Disse 
uddybes i nedenstående fordelt på forskel-
lige kategorier. 

Udleveret udstyr og BYOD 
(Bring Your Own Device)
Der er udleveret udstyr til alle medarbejdere. 
Næsten alle har en PC eller MacBook (med 
en stor overvægt på PC), men der er enkelte 
steder, hvor lærere udelukkende anvender 
Chromebook som arbejdsredskab. Flere ste-
der har medarbejdere både en PC/MacBook 
og en iPad/Chromebook. Kun 4 responden-
ter har en arbejdsmobiltelefon.

For elever gælder billedet, at der er en for-
holdsvis høj grad af udlevering af udstyr til 
elever i indskoling, hvor der er tale om en 
lille overvægt af iPad og Chromebook, men 
der er også en del PC’er. På mellemtrinnet 
er der en høj grad af udlevering af udstyr, 

og der sker et stort fald i iPads og en ret stor 
stigning i PC og Chromebooks. For både ind-
skoling og mellemtrin gør det sig gældende, 
at der er klassesæt til udlån på flere skoler, 
hvor elever ikke får udleveret egen enhed. 
BYOD gør sig gældende på få skoler i indsko-
ling og på mellemtrinnet. For udskolingen 
er billedet, at der udleveres udstyr på cirka 
halvdelen af skolerne med en overvægt af 
PC, dernæst Chromebooks og en mindre 
andel af iPads. På den resterende halvdel 
af skolerne arbejdes ud fra princippet om 
BYOD. BYOD pointeres til ikke at være et krav 
på de fleste af skolerne. Der er ikke udleveret 
MacBooks til elever på nogle af skolerne. 

Valg af enheder kan skyldes økonomi og/
eller pædagogiske overvejelser, og der er 
potentiale for en drøftelse af fordele og 
ulemper ved forskellige valg. Er det bedst, 
at alle har en enhed, eller giver det bedre 
mening at kunne låne ved behov? Skal der 
være adgang til forskellige typer af enheder? 
Er det rimeligt, at elever selv skal medbringe 
it-udstyr i skolen?

Mobiltelefoner
Mobiltelefoner har en stor plads i debatten 
omkring it i folkeskolen. Forskellene viser sig 
også i svarene i undersøgelsen (se fig. 2). På 
spørgsmålet om, hvorvidt elever anvender 
mobiltelefonen i undervisningen, viser der 
sig et klart billede af, at den anvendes på 

en stor del af skolerne. Dog ikke så meget 
i indskolingen men med en stor stigning 
på mellemtrinnet og mest i udskolingen. 
Graden af brugen kan skyldes flere ting som 
fx potentielle anvendelsesområder på for-
skellige alderstrin, og naturligvis om elever 
i indskolingen har en mobiltelefon. På flere 
skoler afleverer elever mobiltelefonen ved 
skoledagens start. På nogle af disse skoler 
kan de tage mobilen frem, hvis der er brug 
for den i faglige sammenhænge, og på et 
mindre antal skoler anvendes mobiltelefo-
nen slet ikke. 

Der er på dette felt øjensynligt et potentiale 
i at diskutere fordele og ulemper ved forskel-
lige løsningsmodeller ud fra konkrete erfa-
ringer, og dermed nuancere den nuværende 
debat om mobiltelefoner i skolen og i vores 
liv i det hele taget. 

Præsentationsværktøjer
Der er en stor overvægt af Smartboards 
og projektorer, men der er tegn på, at der 
kommer andre typer af skærme på banen i 
form af TV med deling ved hjælp af Apple Tv 
eller Chromecast. En enkelt skole overvejer 
skærme på hjul. 

Der er mulighed for en uddybning og drøf-
telse af, hvem og hvad der præsenteres, og 
hvordan disse præsentationsværktøjer an-
vendes. Til formidling? Som samlingspunkt i 
gruppearbejde? Som TV? Hvad er det bedste 
værktøj til forskellige formål, og kræver det 
forskellige muligheder?

Forlagsmaterialer og andre digitale 
læremidler (faglige redskaber, 
åbne generiske værktøjer)
Der fremstår på den ene side et billede af, at 
der er adgang til mange digitale læremidler, 
men på den anden side, er der på en del 
skoler ikke adgang til mere end et forlag. 
På mange af skolerne, er der dog adgang 

Af Hanne Voldborg Andersen og Thomas Dreisig Thygesen

Adgang til teknologi på 
skoler og i kommuner 
- lotteri eller lige vilkår
Vi har gennem et spørgeskema lavet en lille stikprøve omkring adgangen til 
teknologi på folkeskoler. Er der lige adgang til teknologi, eller er elever og 
læreres adgang til digitale redskaber et spørgsmål om at være heldig i lot-
teriet? Undersøgelsen peger også på andre interessante perspektiver til videre 
drøftelse.

Fig.1 Besvarelser fordelt på regioner Fig.2 Anvendelse af mobiltelefon i undervisningen
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til flere forlagsmaterialer. På den positive 
side, er der for næsten alle skoler adgang til 
SkoleTube, hvor der en vifte af åbne, gene-
riske værktøjer, hvor elevens produktioner 
er i højsædet. Det faglige redskab Geogebra 
har også en stor udbredelse. Webprøverne 
har også en ret stor andel sammen med 
Ordbogen.com og Matematikfessor. Der er i 
undersøgelsen et par henvisninger til materi-
aler fra GoForlag, danske-dyr, opgavehylden.
dk og stav-online.dk.

Svarene understøtter et behov for en fortsat 
drøftelse af muligheden for at alle får adgang 
til alle læremidler. Både for at skabe mulig-
heden for faglige inspirationskilder fra både 
store og små leverandører, og for at kunne 
variere og differentiere, men også for at sikre 
at alle har redskaber til faglige opgaveløsnin-
ger og til elevernes kreative produktioner. 

LST (læse- og skriveteknologier)
Heldigvis er der på alle skoler adgang til 
CD-ord, IntoWords og AppWriter, og dermed 
mulighed for at elever i læse- og skrivevan-
skeligheder kan få den hjælp, som de har 
brug for. Dog er det langt fra alle der anven-
der tale-til-tekst. Det kan være manglende 
kendskab til muligheden, og det kan også 
være afhængigt af typen af it-udstyr, der er 
tilgængeligt. PC er stadig dårligt kørende 
på dette felt, og muligheden er ikke eksi-
sterende i O365, hvilket den til gengæld er 
i Google Apps for Education. Kun 9 skoler 
har svaret, at der anvendes tastatur med 
læse- og skrivestøtte på tablets. Dette er et 
område, der skal gives stor opmærksomhed, 
da det giver eleverne mulighed for at arbejde 
i samme programmer som alle andre, og 
så de får større mulighed for at udtrykke 
sig i forhold til det faglige indhold gennem 
kreative produktioner i fx. BookCreator eller 
Explain Everything. At arbejde i de traditio-
nelle programmer som CD-ord, IntoWords 
og AppWriter kan være en drøj omgang for 
elever i læse- og skrivevanskeligheder, og an-
dre værktøjer som oplæsning med Siri eller 
andre stemmer, Tale-til-tekst og tastatur med 
læse- og skrivestøtte kan være en berigende 
vej ind i andre udtryksformer, der kan styrke 
selvværd og faglig indlæring. Disse værktøjer 
rummer også et stort potentiale for alle ele-
ver i almindelighed i fx sprogfagene. 

Læringsplatforme
Der er på alle skoler adgang til en lærings-
platform, og fordelingen følger nogenlunde 
fordelingen som den er kendt på landsplan. 
En interessant detalje er, at flere skoler, 
ud over de nationale læringsplatforme 
MeeBook, MinUddannelse, EasyIQ, Momo 
og ItsLearning, anvender Google Classroom 
og Microsoft Teams som læringsplatform. 
14 skoler anvender Google Classroom og 16 
skoler Microsoft Teams. Hvad betyder det, 

at man faktisk anvender forskellige plat-
forme og ikke kun en? Er der værktøjer med 
potentialer, som løser opgaven bedre? Er 
læringsplatformene sammansat korrekt, eller 
skal der ske justeringer i forhold til, hvilket 
værktøj der anvendes til en elevplan, og hvil-
ket der anvendes til undervisning? 
Er der en unødvendig økonomisk udgift, og 
dermed en mulig besparelse, der i stedet kan 
anvendes til en øget diversitet og tilgænge-
lighed af digitale læremidler på de danske 
folkeskoler? Den centrale arbejdsgruppe om 
læringsplatforme har helt sikkert en opgave 
med at bringe disse perspektiver i spil.

Er der alligevel lidt lotteri 
med i skolehverdagen, når det 
kommer til teknologier?
Er billedet det samme hos jer? Hvad kalder 
svarene i undersøgelsen på af refleksioner? 
Har vi udstyret på plads, og kan vi nu kon-
centrere os om det pædagogiske og didakti-
ske? Eller er det stadig indkøb af teknologien, 
der kommer før praksis? Selv om det ser ud 
til, at vi har adgang til mange værktøjer, er 

det så de rigtige værktøjer? Har vi et valg, 
og kan vi vælge ud fra pædagogiske og 
didaktiske hensyn? Nok ikke helt endnu 
desværre. Lotteriet er muligvis minimeret, 
og der er adgang til mange og også gode 
digitale ressourcer, men der gemmer sig 
underneden også valg og retninger, som ikke 
altid foretages af de fagprofesionelle, og som 
ikke rummer variation og mulighed for valg 
til understøttelse af den bedste undervisning 
for at alle kan lære på bedste vis ud fra forud-
sætninger og ud fra kompetente og faglige 
overvejelser. 

En gang brugte man den samme lærebog i 
undervisningen, og nu kan der være en fare 
for, at man bruger det samme digitale lære-
middel. Det er synd og skam, da det digitale 
både rummer tilgængelighed, aktualitet, 
variation, dybde og muligheder for remix af 
forskelligt indhold til bestemte formål. Men 
det kræver naturligvis, at der er adgang til 
forskellige teknologier og læremidler, så 
der kan skabes meningsfuldhed i skolens 
arbejde.

Fig.3 Adgang til digitale læremidler
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Meningsfuld teknologiforståelse 
for elever
Det kan være svært at vurdere, hvornår 
noget bliver meningsfuldt for andre, idet vi 
aldrig kan komme ind i hovedet på en anden 
person. Heldigvis kan vi gennem dialog med 
vores elever samt observationer af deres 
adfærd i teknologiforståelsesundervisningen 
komme med nogle bud på, hvad vi oplever, 
der gør undervisningen i teknologiforståelse 
meningsfuld for vores elever. Opsummeret 
kan det samles i de nedenstående punk-
ter, som udgør to omdrejningspunkter 
for planlægningen af en meningsfuld 
teknologiforståelsesundervisning:

• Formålsdrevede tilblivelsesprocesser

• En iterativ didaktik

En af de ting, som vi både gennem dialog 
og observationer oplever som værende 
meningsgivende for eleverne er arbejdet 
med formålsdrevede tilblivelsesprocesser. 
Her tænker vi på, hvordan eleverne tilegner 
sig færdigheder og viden, der sætter dem 
i stand til at gå fra en ide til et (digitalt) 
artefakt, og alle de processer der ligger mel-
lem ideen og artefaktet. Et vigtigt fokus er 
imidlertidig også at rammerne for elevernes 
tilblivelsesprocesser er åbne, således at de 
i høj grad får mulighed for selv- og medbe-
stemmelse. Vores erfaring er, at eleverne i 
langt højere grad finder teknologiforståelses-
undervisningen meningsfuld, når de selv kan 
være med til at skabe formålet med deres 
tilblivelsesproces.

Eleverne fortæller også selv, hvordan ople-
velsen af dels selv- og medbestemmelse, dels 
at mestre kunsten at gå fra ide til produkt 

motiverer dem særligt ved undervisningen i 
teknologiforståelse. Vi observerer samtidigt 
at eleverne fastholdes i disse tilblivelsespro-
cesser i lang tid ad gangen, og nærmest må 
drives til pauser.

Da vi begyndte at undervise i teknologi-
forståelse, oplevede vi især arbejdet med 
iterationer var udfordrende i elevernes 
tilblivelsesprocesser. Både for os som lærere, 
men i særdeleshed også for eleverne. Når 
eleverne pludselig skal arbejde med en given 
problemstilling, der ikke har dét facit, som 
mange af dem er vant til fra deres hidtidige 
skolegang, sker der pludselig en bevægelse. 
Den hjælp eleven får er ikke længere rettet 
mod et forudbestemt facit, idet vi langt hen 
ad elevernes læringsvej i teknologiforståel-
sesundervisningen ikke arbejder med for-
udbestemte løsninger. Vejen mod elevernes 
egne løsninger af de stillede udfordringer er 
i stedet brolagt med iterationer. Iterationer, 

Af Markus Krarup og Jonas Bæk, lærere på Mørkhøj Skole i Gladsaxe Kommune

Meningsfuld 
teknologiforståelse 
for vores elever
Formålsdrevede tilblivelsesprocesser og en iterativ didaktik er nogle af de 
elementer, vi oplever man bør have fokus på i sin planlægning af undervisning 
i teknologiforståelse, hvis denne skal blive meningsfuld for eleverne. Disse 
elementer fordrer selv- og medbestemmelse hos eleverne, mere nuancerede 
løsninger samt ejerskab over opgaverne.

hvis formål er gentagelser og tilrettelser af 
deres hidtidige arbejde, og som skal fordre 
en mere nuanceret løsning frem for en tilbli-
velsesproces uden iterationer. 

Om iterationer har vi oplevet et konkret 
eksempel, hvor en elev sammenholdte 
ordene “irritation” og “iteration”. Eleven var 
tydeligt frustreret over sine læreres (Læs: 
Forfatternes) ihærdige forsøg på at få denne 
til at iterere på eget hidtidige arbejde, men 
måtte samtidigt erkende værdien af itera-
tioner, idet eleven godt kunne se at dennes 
løsning var blevet langt mere nuanceret 
henover de iterationer, denne havde haft. 
Som lærere oplever vi ligeledes, hvordan 
disse iterationer giver eleverne et langt større 
ejerskab over den stillede opgave, idet ele-
verne i høj grad stiller uddybende spørgsmål 
med hensigten om at kunne skabe en mere 
nuanceret løsning.
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Sådan står der i en status-
publikation, som er en del af 
Undervisningsministeriets kampagne 
“Digitalisering med omtanke og 
udsyn”. Undervisningsministeriet 
har dermed indledt arbejdet med et 
forslag til en ny national digitalise-
ringsstrategi for uddannelsesområ-
det i Danmark. Gennem kampagnen 
ønsker de at involvere alle relevante 
parter, og de lægger op til dialog 
og debat om digitalisering i under-
visningssektoren. Publikationen har 
to overordnede formål. Det første 
formål er at gøre status over, hvad 
vi ved om digitalisering i undervis-
ningssektoren og samtidig blive klar 
over, hvor vi har behov for at vide 
mere. Det andet formål er at starte 
en dialog blandt forældre, elever, 
fagprofessionelle, politikere og eks-
perter om, hvordan vi bedst arbejder 
med it og brug af teknologi på det 
danske uddannelsesområde i de 
kommende år uden at gå på køb på 
danske traditioner i forhold til kund-
skaber og dannelse. 

Kampagnematerialet findes på hjem-
mesiden https://uvm.dk/aktuelt/i-
fokus/digitalisering-med-omtanke-
og-udsyn. På Facebook kan man 
deltage med kommentarer til en 
video på adressen http://kortlink.dk/
facebook/xzyt 

I materialet er der mange gode 
spørgsmål til dialog i personalerum-
met. Publikationen er inddelt i fire 
hovedtemaer, hvor der under hvert 
tema er fokus på muligheder og op-
mærksomhedspunkter, der leder til 
refleksionsspørgsmål. 

Læs spørgsmålene under hovedte-
maerne og snup en dialog med rele-
vante parter. Og som en vigtig lille 
sidste detalje, så del jeres tanker 
med undervisningsministeriet.

Første hovedtema er Teknologi i 
undervisningen, der handler om 
brugen af teknologi og digitale læ-
remidler i undervisningssituationen. 
(se fig. 1)

Af Hanne Voldborg Andersen og Thomas Dreisig Thygesen

Spørgsmål til dialog 
på lærerværelset
Hvad skal teknologien, og hvad skal den ikke? Det er en helt central overvejelse, 
som vi altid bør gøre os, inden vi indfører og bruger teknologi i undervisningen.

Fig. 1

https://uvm.dk/aktuelt/i-fokus/digitalisering-med-omtanke-og-udsyn
https://uvm.dk/aktuelt/i-fokus/digitalisering-med-omtanke-og-udsyn
https://uvm.dk/aktuelt/i-fokus/digitalisering-med-omtanke-og-udsyn
http://kortlink.dk/facebook/xzyt
http://kortlink.dk/facebook/xzyt


28 29

Andet hovedtema er 
Teknologi som fag-
lighed, der handler om 
både teknologiforstå-
else/informatik og mere 
bredt om undervisningen 
af eleverne i teknologi-
kundskaber samt anven-
delsen, udviklingen og 
tilgangen til teknologi.

Tredje hovedtema er 
Teknologi og det gode 
børne- og ungeliv, 
der ser nærmere på be-
kymringerne i forhold til 
de mulige påvirkninger 
af det mentale, fysiske 
og sociale helbred, der 
kan være ved brug af 
teknologi.

Fjerde hovedtema er 
Teknologi på skolen, 
der handler om adgan-
gen til teknologi og digi-
tale værktøjer på skolen 
som for eksempel wi-fi, 
devices og infrastruktur.

Undersøgelser af brug 
af it i folkeskolen
Jeg har arbejdet professionelt med imple-
mentering af teknologier i uddannelser og 
udvikling af underviseres digitale kompeten-
cer i 25 år på både praktisk og teoretisk plan. 
Fra mine undersøgelser af brug af teknologi i 
folkeskolen har jeg - ligesom så mange andre 
studier - kunnet se, at de digitale ressourcer 
gjorde en stor forskel for nogle lærere og 
nogle elever i visse situationer.

Hvis jeg kiggede entydigt på relationen elev-
teknologi-læringssituation kunne jeg også 

- som mange andre forskere - sammenfatte 
positive fund til anbefalinger om hvordan 
teknologi med fordel kan anvendes. Fra mit 
perspektiv i forhold til elever med særlige 
behov.

Men når jeg i stedet rettede kikkerten mod 
relationen lærer-teknologi-undervisningssi-
tuation og analyserede cases med negative 
fund, fik jeg indsigt i, hvad lærerne havde 
behov for, hvis de skulle lykkes med at im-
plementere teknologi bevidst, kvalificeret og 
konsekvent i deres undervisning. 

Af Hanne Voldborg Andersen, Ph.D og optaget af teknologi og læreprocesser

Kvalificeret undervisning 
med teknologi kræver 
kompetencer og support
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Disse resultater er sammenfattet til en 
model for support af lærere i udvikling af 
teknologibaseret praksis i Ph.D afhandlingen 
‘Expanding Scenarios for Visible Learners’1 
fra 2018. Trappemodellens syv trin illustrerer 
nogle grundlæggende trædesten, som kan 
være værdifulde at have for øje, når vi disku-
terer og designer kapacitetsopbygning og 
kompetenceudvikling i forhold til teknologi, 
undervisning og læring. (se fig. 1)

Knowledge handler om afdækning af viden, 
færdigheder og kompetencer - i forhold 
til fag, pædagogik/didaktik og teknologi. I 
virkeligheden kan den enkelte lærer spørge 
sig selv: Hvad ved og kan jeg? Hvad ved og 
kan mine nærmeste kolleger? Hvem kan det, 
vi ikke kan? Hvor kan vi få hjælp? Det er min 
erfaring at mange lærere enten skjuler deres 
manglende kompetencer eller beskriver sig 

1.  https://vbn.aau.dk/ws/portalfiles/
portal/282631687/PHD_Hanne_Voldborg_
Andersen_E_pdf.pdf

selv som inkompetente - begge dele for ikke 
at tabe ansigt. 

Complexity handler om at anerkende, at 
undervisning og læring er komplekse stør-
relser. Der findes ikke et sandt svar og vi kan 
ikke finde ‘det, der virker’. Men vi kan skabe 
et klima, hvor lærere arbejder undersøgende 
og reflekterende for at udvikle praksis. Vi 
kommer ikke i mål… Vi er for evigt på vej.

Learners handler om at have fokus på ele-
vernes individuelle niveau og behov. Hvem 
kan hvad? Hvem kan selv? Hvem har brug for 
(ekstra) støtte - og til hvad? Hvad gør vi ved 
det, og hvem sørger for hvad? Hvordan sikrer 
vi, at de har samme støtte gennem hele sko-
ledagen - og i alle timer. Det er min erfaring, 
at indsatsen overfor de enkelte elever er 
tilfældig og inkonsekvent på tværs af fag og 
lærere.

Support handler om at lærerne skal have 
adgang til pædagogisk, specialpædagogisk 
og teknologisk support. Mange gode in-
tentioner og eksperimenter strander, fordi 

lærerne går i stå med teknologien eller bliver 
udfordret i forhold til didaktikken, klasse-
rumsledelsen eller specialpædagogikken. 
Nogen skal have deres ryg - og de skal vide, 
hvor hjælpen findes  24/7/365.

Pedagogy handler om at være eksplicit be-
vidst om, hvilke pædagogiske tilgange man 
ønsker at anvende og med hvilket mål for 
øje. Hvilke kompetencer skal eleverne have? 
Hvad skal de lære? Hvad skal de kunne? 
Hvordan giver vi dem mulighed for det?

Technology handler om bevidst at udvælge 
teknologier, der kan understøtte de pædago-
giske og faglige visioner. Men også, hvordan 
skal lærere og elever anvende teknologien 
for at opnå dette?

Goal handler om at sikre, at vi har fælles mål 
for arbejdet med de enkelte elever, for klas-
serne og for skolen. 

Hvad gør vi?
Jeg får indimellem spørgsmål som dette: 
‘Hvis vi nu siger, at der er brug for massiv kom-
petenceudvikling, men vi har igen tid og penge 
og opgaven skulle i virkeligheden være løst i 
går. Hvad vil du foreslå vi gør?’ Gennem tiden 
og i forskellige roller har jeg svaret på forskel-
lig vis:

• afvisende - det ved jeg ikke...

• frustreret - det kan jo ikke lade sig gøre…

• ironisk - ring til storken eller 
julemanden…

• bedrevidende - det har jeg jo sagt i 
mange år…

• problemløsende - vi kunne jo starte ud 
med at...

Men i dag svarer jeg med denne ærlige 
triade: 1. Kvalitet koster, 2. Der skal vand til at 
svømme og 3. Ting tager tid.

Kvalitet koster
Vi kan godt købe hardware og software og 
håbe på at lærerne bliver kompetente på 
cyklen til og fra skole. Den blotte tilstedevæ-
relse af teknologi vil muligvis også inspirere 
nogen til at prøve noget nyt og undersøge 
forskellige muligheder. Men hvis vi ønsker en 
kvalificeret brug af de digitale læremidler og 
udnytte teknologiens påståede potentiale, 
må vi sikre tid og ressourcer til lærernes kom-
petenceudvikling og udvikling af ny praksis. 
Måske skulle vi fremadrettet sikre en krone-
til-krone aftale, hvor der investeres ligeligt i 
teknologier og kompetenceudvikling.

Der skal vand til at svømme
Vi kan også godt tilbyde lærerne fancy 
kurser, hvor de ser hvad forskellige digitale 
læringsressourcer i princippet kan, men hvis 
vi ikke giver dem mulighed for at øve sig i 
mulighederne og blive fortrolige med ele-
menterne i en sikker zone med både livred-
der og korkbælter, så bliver det ved tørsvøm-
ningen. Lærerne skal have tid til individuelt 
at mestre teknologierne, inspiration til at se 
mulighederne, mulighed for kollaborativt at 
planlægge og evaluere ny praksis samt sup-
port til at overkomme udfordringerne.

Ting tager tid
Vi kan ikke rejse til Canada og vende hjem 
med opskrifter på, hvad de skal gøre. Vi 
kan ikke skabe mirakler med 3,5 times CFU 
kurser. Der findes ingen short cut eller quick 
fixes. Vi er nødt have langsigtede strategier, 
der fokuserer på udvikling af bæredygtige 
pædagogikker. Lærerne skal være agenter i 
den udvikling. Hvis vi vil skabe vedvarende 
forandringer skal vi afsætte tid til at udvikle 
ny praksis sammen med dem her - fra midten 
- i Danmark. 

Fig. 1



Ja! På Clio Teknologiforståelse finder du undervisnings-
forløb til mellemtrinnet. Prøv fx forløbet om et nyt liv i 
rummet, hvor eleverne skal tegne i 3D og arbejde med 
teknologien 3D-print. Lær mere på clio.me

Kan en 
5.-klasse skabe

3D-design?


