
Strøm på læringen
Af Karen Lise Søndergaard Brandt, forlagsredaktør

”I fremtiden vil uddannelse, som jeg ser det, 
ske gennem film, en visualiseret uddannelse, 
hvor det vil blive muligt at opnå 100 procents 
effektivitet”.

Thomas Edison, 1912

Thomas Edison kendte ikke til nutidig tek-
nologi, ”flipped classrooms”, eller flydende 
grænser mellem læringsarenaer for 100 år 
siden, men citatet herover rammer alligevel 
ned i en problematik, der stadig er aktuel. 
For er ”visualiseret uddannelse” eller nye 
digitale muligheder per automatik ensbe-
tydende med ”100 procents effektivitet” i 
undervisning og læring?  Næppe. Teknolo-
giske ressourcer er en vigtig forudsætning i 
et nutidigt læringsrum, men det er først og 
fremmest læreren, der skal bringe ressour-
cerne til live og skabe effektiv læring. Selv 
om folkeskolens digitalisering er ”old news”, 
er digitaliseringen i det perspektiv kun lige 
begyndt. Nok lader implementeringen af it 
på mange skoler stadig meget tilbage at ønske 
– oftest på grund af utilstrækkelige ressour-
cer – men vigtigere er det, at de manglende 
ressourcer spærrer vejen for mere centrale 
spørgsmål: Hvordan kan it være med til ikke 
bare at styrke, men også grundlæggende 
forandre undervisning og læring? Hvad sker 
der med fagenes indhold og form? Hvad med 
lærerens rolle? Elevernes? Skolelederens? 

Det er nogle af de spørgsmål, som dette te-
manummer om digitalisering af folkeskolen 
sætter fokus på. 

Karsten Gynther taler i sin artikel om en 
”tredje bølge” af it-integrationsforsøg i fol-
keskolen. Hvor vi i første omgang talte om 
opkvalificering af lærernes it-kompetencer, 
så de kunne matche de ”digitale indfødte”, 
de skulle undervise, og i anden omgang om 

generel integration af it i under-
visningen, så handler 

den tredje bølge 
om integra-
tion af it i 

skolens fag 
med ud-
gangs-

punkt i faglige og fagdidaktiske overvejelser. 
Det fagdidaktiske fokus er centralt af flere 
grunde: Dels er det en styrkelse af elevernes 
faglighed, der er målet, hvad enten midlerne 
er analoge eller digitale. Det fordrer lærerens 
fagdidaktiske kompetence og evne til kritisk 
at kunne sortere i et udbud af læremidler, der 
er vokset eksplosivt. Dels er fagene i foran-
dring, og det er væsentligt at have fokus på, 
hvordan it er med til at ændre fagenes sprog, 
tekster, metoder og organisering. I sprog-
fagene kommunikeres der med autentiske 
modtagere på tværs af landegrænser, og 
grammatikken opfriskes hen over havregry-
nene om morgenen via en app på mobilen. I 
naturfagene arbejdes der med professionelle 
dataloggere, og i musikundervisningen kan 
man virtuelt besøge et symfoniorkester og 
afprøve en tuba. Læringsrummet er radikalt 
forandret, og udfordringen ligger i, at fagene 
nu skal indtage det og bruge det.

Roland Hachmann har i sin artikel fokus på 
ledelsens og teamets rolle, idet han primært 
ser it-integrationen i fagene som en udvik-
lings- og forandringsproces. Skolelederen 
må have forståelse for digital læremid-
delkultur, skoleudvikling og innovative 
forandringsprocesser, siger han, og artik-
len skitserer en model til håndtering af de 
processer, som indgår i udviklingen af nye 
undervisningspraksisser.

Det er imidlertid langt fra nok at fokusere på 
fag, didaktik og digitale læremidler, for det 
bliver oftest på fagets præmisser, bundet af 
en traditionel fagforståelse og i en traditionel 
formidlingsform, pointerer Ole Christensen 
og Steen Søndergaard. De digitale mediers 
indtog i folkeskolen har ikke ændret lærings-
rum og -former nævneværdigt, mener for-
fatterne, som i deres artikel ønsker at sætte 
fokus på digitale værktøjer, der kan bruges 
til at udfordre den pædagogiske dagorden 
og understøtte udvikling af differentierede 
arbejdsformer i skolen. Hvis den interaktive 
tavle bare bruges som en forlængelse af den 
sorte tavle, overser vi nogle unikke mulighe-
der for at inkludere flere elever. 
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Når fag og skole er udfordret af nye 
digitale teknologier
Af Karsten Gynther

Artiklens forfatter redegør for, hvor-
dan vi netop nu ser en ”tredje bølge” af 
it-integrationsforsøg i folkeskolen. Første 
bølge handlede primært om lærernes basale 
it-færdigheder. Anden bølge handlede om 
generel integration af it i undervisningen, og 
nu er fokus på integration af it i skolens fag. 
Men hvad skal der til, for at it kan integreres 
i skolens fag på en måde, så undervisningen 
lever op til Fælles Mål? 2
It og skoleudvikling – ledelsens rolle
Af Roland Hachmann

Skolelederen skal ikke nødvendigvis have 
viden om brugen af it i det enkelte fag, men 
må have en viden om it på et andet og mere 
overordnet niveau. Det handler for lederen 
om at have forståelse for blandt andet digital 
læremiddelkultur, skoleudvikling og inno-
vative forandringsprocesser. Artiklen sætter 
fokus på, hvordan it ændrer måden at drive 
skole på. 5
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digitale værktøjer
Af Ole Christensen og Steen Søndergaard

Inklusion og undervisningsdifferentiering 
er to sider af samme sag, og i skolen er der 
behov for udvikling af inkluderende lærings- 
og udviklingsmiljøer, hvor alle børn får 
bedre mulighed for at være aktive deltagere 
i undervisningen. Artiklen giver nogle bud 
på, hvordan brugen af digitale værktøjer og 
digitale medier kan medvirke til udvikling 
af nye læringsrum og læringsformer i skolen 
og dermed lægge op til andre lærer- og 
elevroller. 7
Et pilotprojekt med iPads på 
Grønvangskolen
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Artiklens forfatter er afdelingsleder på Grøn-
vangskolen i Vejen og fortæller her om sko-
lens erfaringer med at implementere iPads 
i undervisningen. Fra 7. klasse kan eleverne 
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medielinje. I linjetimerne arbejdes der med 
præsentationer, fotofortællinger, videohisto-
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er, at de selv finder niveauet og måden at løse 
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