
Dette nummer af Skolen i Morgen sætter fokus på 
ledelsen af den digitale skole. Artiklerne vidner 
alle om, at ambitionerne på skolens og dermed på 
elevernes vegne er store. Visionerne lever og har 
det godt, og alle bidragyderne har som underlig-
gende præmis, at digitaliseringen kan understøtte 
det, vi vil med vores fælles skole. 

Artiklerne illustrerer en stor optagethed af mange 
forskellige aspekter af skolens liv: teamets sam-
arbejde, arbejdet med elevernes personlige og 
sociale kompetencer, elevernes digitale dannelse, 
kreativitet og innovation osv. Med andre ord: 
digitaliseringen giver mange muligheder, inspi-
rerer og leverer eksemplariske arbejdsformer og 
bidrager desuden med række redskaber, som kan 
understøtte og udvikle praksis.

Det stærke fokus på potentialerne i skolens digi-
talisering er allestedsnærværende – ministerielt, 
kommunalt og lokalt, og der er en hyppig kobling 
mellem digitalisering og skoleudvikling generelt. 
Det postuleres ikke, at de digitale muligheder 
rummer hele svaret, men den digitale begejstring 
skygger ind i mellem lidt for, hvorledes alle ambi-
tionerne skal forankres i skolens hverdagspraksis 
– en praksis som vel at mærke har mange udvik-
lingsdagsordener i øjeblikket.

Frank Jensen, skoleleder fra Vejle, slutter sin arti-
kel af med at præcisere tre vigtige forudsætninger 
for udviklingen af den digitale skole: 
• At der eksisterer en forandringsparat kultur på 

skolen.
• At alle lærere er med i udviklingen, og at ud-

viklingsaktiviteterne er praksisnære og indgår 
som en integreret del af skolens almindelige 
undervisning og hverdag.

• At ledelsen aktivt deltager og løbende er i dialog 
med lærerne om proces, resultater og imple-
mentering i hverdagspraksis (s. 11).

Alle tre forudsætninger handler om ledelse, og in-
gen af disse forudsætninger knytter sig særskilt til 
ledelse af den digitale skole. Måske skal det give 
stof til eftertanke: Skolen har brug for ildsjæle og 
en vedvarende og tydelig innovationsdagorden, 

men skal ambitioner og drømme føre til en 
grundlæggende forandring af skolen, skal det kob-
les tæt til ledelsesopgaven. Kapacitetsopbygning 
er en holdsport, og forankring kræver strategisk 
fokus og tålmodighed. 

Spændende forløb med nye digitale teknologier 
kan give os et vigtigt blik på elevernes kompeten-
cer og lærerens rolle i undervisningen, men disse 
erfaringer skal give anledning til drøftelser blandt 
alle skolens lærere med henblik på at forandre sko-
lens samlede praksis, hvis det skal blive til andet 
og mere end lommer af udvikling. En lærings-
platform kan ikke sikre, at arbejdet med synlig 
læring bliver operationaliseret og meningsfuldt 
forankret i lærernes teamsamarbejde – men læ-
ringsplatformen kan understøtte samarbejdet og 
dermed lette udviklingen af det.

Skoleforskerne Andy Hargreaves og Michael Ful-
lan er ophavsmænd til begrebet professionel ka-
pital. De har i deres arbejde fokuseret på skolers 
evne til at optimere læringsresultater i en verden 
med betydelig omskiftelighed, og de har i den 
forbindelse benyttet professionel kapital som et 
organisatorisk (be)greb, der forholder sig til or-
ganisationens samlede kapacitet til at handle 
professionelt. Denne tænkning er baseret på en 
forståelse af, at kapital er en akkumuleret ressour-
ce, som kan mobiliseres i forskellige situationer 
med henblik på at skabe værdi. Værdier, som kan 
være alt fra at løse et fælles problem, til at skabe 
bedre undervisning og læring. Der er dermed tale 
om direkte værdiskabelse af kerneopgaven og den 
kollegiale læring. Ledelsen af den digitale skole 
skal have blikket skarpt rettet mod vigtigheden af 
netop kerneopgaven og organisationens samlede 
læring. Her giver digitaliseringen os ikke mulig-
hed for at skyde genvej, men den kan inspirere 
os og støtte op om udviklingen undervejs. Med 
dette i mente – god læsning – af en række meget 
inspirerende artikler!
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Fremtidens læring – skolen i skyen
Af Elisa Nadire Caeli

Med udgangspunkt i Sugata Mitras forskning og 
hans verdenskendte Hole in the wall-eksperiment 
udfordrer denne artikel det traditionelle lærings-
miljø og ser på skolens mulige veje ud i skyen. 
Artiklen introducerer endvidere, hvad et SOLE 
kan være, og hvordan det ændrer både lærernes og 
elevernes roller.
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Digital dannelse og Den digitale 
skole 2016-2020
Af Mads Bo-Kristensen
På baggrund af en præsentation af Vejle 
Kommunes strategi for den digitale skole 
2016-2020 diskuterer denne artikel begrebet 
digital dannelse, og hvad det kræver af såvel 
ledere som undervisere og elever at tilpasse 
sig didaktisk og læringsmæssigt til det stadigt 
mere digitaliserede samfund, vi lever i.  
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Digital skole som kulturforandring
Af Frank Jensen
Denne artikel beskriver den udvikling mod 
at blive en digital skole, som UngdomsCenter 
Vejle har gennemgået, og fra dét konkrete 
afsæt kastes der lys over, hvad det kræver af 
både lærere og ledelse at imødekommende den 
kulturforandring, det er. Endvidere argumen-
terer artiklen for, hvordan det at arbejde som 
et professionelt læringsfælleskab også kan 
understøtte den meget omfattende udvikling. 
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Naturvidenskab på den sjove og 
”forstærkede” måde!
Af Lance Luscombe

I en skolekontekst er open data og augmented 
reality to nye begreber. De behandles i denne 
artikel, og det gennemgås, hvordan netop de 
to ressourcer kan afhjælpe elevers oplevelse 
af, at naturfag ikke er meningsfuldt, og hvor-
dan de derfor kan bruges i forhold til den nye 
naturfagsprøve i folkeskolen. 
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