
It på ungdomsuddannelserne 2015

Lærer man noget af at gå i skole? | Administrationsomkostninger kan blive 
til pædagogisk it | Eleverne skal holdes til ilden med differentieret digital 
undervisning | It kan få gymnasiet tættere på virkeligheden

Visionsdag 2011



Dette magasin fungerer som oplæg til Visionsdag 2011, hvis 
tema er it på ungdomsuddannelserne 2015. Artiklerne i 
magasinet giver et overblik over Visionsdagens oplægsholdere 
og skal virke som inspiration for alle deltagere. 

Ovennævnte tema tager udgangspunkt i, at den nye generation 
af unge er vokset op med computer, internet, interaktive spil, 
gadgets og sociale medier i en helt anden målestok end tidligere 
og dette stiller nye krav til undervisningen og ungdomsuddan-
nelserne.

Internettet og computeren, som redskab, er allerede en del af 
hverdagen, men er stadig ikke integreret i undervisningen. 

Der skal tænkes ud af boksen og fremadrettet i forhold til, hvor-
dan it yderligere kan blive en del af den fremtidige, moderne ung-
domsuddannelse, hvor det kun er fantasien, der sætter grænser.

Vi ser frem til dagen og glæder os til nogle spændende oplæg 
og håber, at de vil lægge op til nogle gode debatter blandt både 
publikum og oplægsholdere.

Selve programmet findes på bagsiden af dette magasin.

Hvis du gerne vil deltage i Visionsdagen, så send en mail til 
visionsdag2011@macom.dk med navn, organisation og adresse 
samt indsæt 395 kr. på følgende Danske Bank konto:

Reg. nr.: 4190 Kontonr.: 0002872137

Velkommen til Visionsdag 2011

Layout: Kristine Lewinsky Hald
Tekst: Tania Andersen

Forsidefoto: Michael Hildebrandt
Foto og retouchering: Niels Kondo

    Tid: Torsdag den 13. oktober 2011 kl. 8.30

    Sted: CPH West, Vejlebrovej 65, 2635 Ishøj

    Pris: 395 kr.



Indholdsfortegnelse

Analyse nedsætter studiefrafald 
Eva Hofmann-Bang

Kan det betale sig for samfundet at have skoler?
Anders Holm & Mads Meier Jæger

Uddannelsen rækker ud efter verden
Anya Eskildsen

Offentlige kroner skal gøre digitale læremidler til fremtidens penalhus og lineal
Martin Isenbecker

It kan få gymnasiet tættere på virkeligheden
Mai Villadsen

Fra omkostninger til systemadministration, til investering i pædagogisk it
Martin Holbøll

Differentieret digital undervisning skal holde forskellige elevgrupper til ilden
Lars Kunnov

Når skolebænken flytter i skyen
Jørgen Berdenfleth

Digitalisering kan skabe involverende undervisning
Nanna Westerby

5

7

11

13

16

19

23

25

28



4

Analyse af, hvilke elevtiltag 
der virker, har nedsat frafal-
det på erhvervsuddannel-
serne fra 32 til 19 procent, 
fortæller direktør for CPH 
West Eva Hofman-Bang.
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Analyse nedsætter studiefrafald

Analyse af, hvilke tiltag der kan på holde eleverne, har nedsat studiefrafaldet fra 32 til 
19 procent på erhvervsuddannelserne på CPH West. Det skal være et skridt på vejen 
til at opfylde 95 procent-målsætningen inden 2015.

CPH West er en meget stor 
skole. Med 3700 elever, 
massevis af studieretninger, 

afdelinger og lokationer er der 
nok at holde styr på. Her er der 
fokus på undervisningsministeri-
ets 95 procent-målsætning, som 
siger, at mindst 95 procent af en 
årgang skal gennemføre en ung-
domsuddannelse i 2015 eller før.

”Det giver selvfølgelig udfordrin-
ger, især når man driver uddan-
nelse her, hvor forudsætningerne 
fra folkeskolen er blandede,” for-
tæller Eva Hofman-Bang, som er 
direktør for CPH West, hvis hoved-
afdeling befinder sig i Ishøj, i den 
vestlige ende af Storkøbenhavn.

“Der er udfordringer med at fast-
holde vores unge, fordi mange af 
dem mangler familieopbakning.”

Det skyldes ikke, at forældrene 
ikke gerne vil støtte de unge, men 
at de kommer fra familier uden en 
tradition for uddannelse.

”På erhvervsuddannelserne, hvor 
vi sommetider har unge med en 
svagere baggrund, er det en end-
nu større udfordring. Derfor har vi 
en lang række af initiativer for at 
fastholde vores unge. Udover at 
vi skaber en spændende og god 
skole, digitaliserer hvad vi kan og 
bruger den nyeste teknik, så skal 
der ekstra tiltag til,” siger Eva Hof-
man-Bang.

Der er tale om en alenlang liste af 
tiltag, som blandt andet omfatter 
mentor-ordning, studievejledning, 
almindelig vejledning, en psyko-
logordning, socialpædagog, samt 
blødere initiativer så som mor-
genmad om fredagen, en times 
senere mødetid om vinteren og 
konkurrencer om, hvem der har 
det bedste fremmøde.

”Hvis du finder et initiativ, vi ikke 
har, så er det fordi vi allerede har 
gennemprøvet det og ikke synes 
det er godt.”

Analyse fører til bedre 
resultater
Det er ikke bare fingerspidsfor-
nemmelser, der ligger bag arbej-
det med at afklare, hvad der vir-
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”På nogle afdelinger 
er fagligheden meget 
synlig og med til at 
fastholde eleverne. 
Det gælder for ek-
sempel smedeværk-
stedet. Det træder 
man ind i det faglige 
miljø, i samme øje-
blik man går ind af 
døren og det er med 
til at fastholde ele-
verne.”

ker i forbindelse med at fastholde 
eleverne. Det handler om at måle 
resultaterne af tiltagene.

”Vi er optaget af den analytiske 
tilgang til, hvad der virker. Derfor 
bruger vi meget vores admini-
strative elevsystemer, kombineret 
med almindelige undersøgelser 
af, hvad der virker. Det er en til-
gang, som jeg har mødt meget i 
USA på community colleges - det 
er meget store skoler - hvor det 
er vigtigt, at man holder styr på 
elevmønsteret med hensyn til 
deltagelse, frafald og fravær, for 
at analysere sig frem til, hvad kan 
der gøres.”

Det er blandt andet studieadmini-
strationssystemer som Lectio, der 
giver datagrundlaget for analyse-
arbejdet. Lectio er egentligt skabt 
til gymnasier, men CPH West har 
bredt systemet ud over erhvervs-
gymnasieuddannelserne.

”Det er fordi vi synes det er godt 
system. Det understøtter arbejdet 
og har de faciliteter, der skal til.”

Analysearbejdet gør CPH West 
klogere på, hvilke tiltag der vir-
ker. Det har resulteret i at frafal-
det på erhvervsuddannelserne er 
faldet fra fra 32 til 19 procent. De 
initiativer, der har givet pote, er 
blandt andet mentor-ordninger, 
ansættelse af en socialpædagog 
og styrkelse af det sociale aspekt, 
så som iværksættelse af initiativer 
der skal øge elevernes trivsel.

Faglighed motiverer
Men det handler ikke kun om triv-
sel. Det handler også om den fag-
lighed, der skal motivere eleverne, 
og det er noget, Eva Hofman-Bang 
er rasende optaget af.

”På nogle afdelinger er faglighe-
den også meget synlig og med til 
at fastholde eleverne. Det gælder 
for eksempel smedeværkstedet. 
Der træder man ind i det faglige 

miljø, i samme øjeblik man går 
ind af døren, og det er med til at 
fastholde eleverne. Vi har tit at 
gøre med unge, som ikke rigtigt 
ved, hvad de vil - unge, som må-
ske ikke rigtigt er parat til en ud-
dannelse og som på mange må-
der udskyder et valg. I det øjeblik 
de går ind på smedeværkstedet, 
så oser hele lokalet af, at her bliver 
man smed.”

Her er fagligheden til stede og der 
er fagstolthed. Her er det i orden 
at ville noget og at have ambi-
tioner. Det virker stimulerende på 
eleverne.

”Det virker også stimulerende på 
den uafklarede - man bliver ret 

hurtigt afklaret på, om det man vil 
stå og svejse, eller om det ikke er 
det, man vil. Det er faktisk ikke så 
tosset,” slutter Eva Hofman-Bang.
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Kan det betale sig for sam-
fundet at have skoler? Sådan 
spørger de to forskere Mads 

Meier Jæger og Anders Holm (bil-
ledet) fra Danmarks Pædagogiske 
Universitetsskole (DPU). Begge 
forsker i undervisning med ud-
gangspunkt i ting, som kan måles 
og vejes. Bag det lidt provoke-
rende spørgsmål ligger, at det er 
svært med udgangspunkt i f.eks. 
karakterer at sige, hvilken effekt 
skoler har, og hvorfor én skole 
er bedre end en anden. Selv ikke 
helt grundlæggende spørgsmål er 
der klare svar på.

”Vi ved ikke hvad der ville ske, 
hvis folk ikke gik i skole,” fortæl-
ler Anders Holm. ”Vi har ikke no-
gen danskere, som ikke har gået 
i skole.”

De få, der findes, kan man ikke 
bruge til at konkludere noget på.
Men man kan se, hvad der sker, 
når skolesystemet ændres, som 
da man i 1960’erne skiftede fra 
syv til ni års skolepligt. Med en 
enkelt årgangs forskel er der nog-
le, som fik to års skolegang mere, 
end årgangen før.

“Men den store, rygende pistol 
mangler,” siger Anders Holm.

Kan det betale sig for samfundet at 
have skoler?

Ville børn lære mere eller mindre, hvis vi slet ikke havde skoler? Det er der ingen, 
der rigtig ved, siger de to DPU-forskere Mads Meier Jæger og Anders Holm. Der er 
nemlig meget få datakilder i Danmark, som kan besvare den slags spørgsmål med 
udgangspunkt i empiriske data. Men det er der råd for.
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”Beviset for, at det skulle have ka-
tastrofale virkninger på et barn, 
hvis det ikke kommer i skole, det 
mangler.”

Lærerne er den største 
forskel i skolen
Til gengæld kan man se på, hvor-
dan forskelle i karakterer afspejler 
andre forskelle. Størstedelen af 
spredningen i karakterer, når bar-
net forlader skolen, skyldes foræl-
drene, og det er 60 til 70 procent 
forskellen, der kan forklares på 
denne måde. Men når man be-
grænser sig til udelukkende at se 
på skolens andel, er det kun 20 
procent, der bidrager til forskel-
lene og hovedparten af den del 
skyldes lærerkræfterne.

Det betyder, at der kun er fem-
seks procents forskel mellem den 
bedste og den dårligste skole i 
Danmark, målt med denne måle-
stok. 

Når man ser bort fra forældrene 
og kun ser på, hvad der foregår i 
skolen, er det som nævnt lærerne, 
der er årsag til den største forskel i 
elevernes karakterer, en forskel på 
25 procent.
Men hvorfor den ene lærer er 
bedre end den anden, er et åbent 
spørgsmål. 

”Når vi tager effekt-brillerne på og 
ser efter, hvad har vi af evidens for, 
hvad der virker i skolen, så ved vi 
meget lidt,” siger Mads Meier Jæ-
ger.

Med udgangspunkt i læreren, kan 
man stille spørgsmål om, hvad det 
er, der gør den ene lærer bedre 
end den anden. Her viser det sig 
overraskende, at det ikke nødven-
digvis er de faglige færdigheder, 
men måske mere lærerens evne 
til at sætte sig i respekt overfor 
eleverne, der gør en forskel.

”Vi er i gang med et naturviden-
skabeligt inspireret eksperiment, 
hvor vi efteruddanner lærere i 
’klasserumsledelse’, der er en sær-
lig kompetence, som handler om 
at have overblik,” fortæller Mads 
Meier Jæger. 

Ved at sammenligne med en kon-
trolgruppe, som får en almindelig 
efteruddannelse, kan man senere 
se, om det har haft nogen effekt.

Skoledata kan give ny viden
Et problem er mangel på data, og 
her giver MaComs Lectio nogle 
nye muligheder for de to forskere.

”Der er ikke tradition for at lave 
talbaserede undersøgelser i Dan-
mark, og MaCom indsamler store 
mængder data via Lectio-syste-
met. Vores kæber hang nede på 
gulvet, første gang vi hørte om 
det,” fortæller Mads Meier Jæger.

”Når vi tager effekt-brillerne på og ser efter, 
hvad har vi af evidens for, hvad der virker i 
skolen, så ved vi meget lidt,” 
fortæller forskerne Mads Meier Jæger (th) 
og Anders Holm fra Danmarks Pædagogi-
ske Universitetsskole
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Her kan man se, hvad der sker i 
elevernes uddannelsesmæssige 
liv, og hvordan det afspejler sig i 
karaktererne.

”MaCom vil være i stand til at leve 
re data, hvor vi ikke skal bruge syv 
år og en krig på at finde hoved og 
hale i det. Vi er tættere på, at de 
kan levere noget, som er forsk-
ningsklart, og det er jo helt fanta-
stisk,” siger Anders Holm. 

”Der er en sort kasse, som vi må-
ske kan få åbnet op og se nogle 
forhold, som der ellers overhove-
det ikke findes data om,” slutter 
Mads Meier Jæger.
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”Vi skal ud og kigge på 
det globale marked og 
se uddannelse som en 
vare, der kan begå sig 
blandt andre i den sto-
re verden.”
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Uddannelsen rækker ud efter verden

Eksport og globalisering af uddannelserne står højt på dagsorden på Niels Brock. 
Det kommer der bedre uddannelser og dygtigere studerende af, siger direktør Anya 
Eskildsen. Midlerne er blandt andet it, som kan gøre en kæmpe forskel, når man skal 
begå sig på det globale marked for undervisning.

Det er helt afgørende at in-
teressere sig for verden 
uden for Danmark. Det gør 

vi i alle mulige sammenhænge, og 
det skal vi selvfølgelig også, når 
det drejer sig om undervisning. 
Sådan lyder synspunktet fra Niels 
Brocks direktør, Anya Eskildsen. 

”Man kan stille spørgsmålet, om 
uddannelse er noget vi skal eks-
portere - om det er en vare, vi skal 
brede ud i den store verden, eller 
om dansk undervisning er noget, 

der er forbeholdt Danmark. Jeg 
skeler lidt til, hvad der sker ude i 
den store verden. Når man kom-
mer ud og får ’trykprøvet’ det man 
gør, finder man ud af, at der er 
noget, der er rigtig godt, og noget, 
man er nød til at lave om på. Der 
kommer bedre uddannelsesinsti-
tutioner ud af at prøve sig selv af 
på det globale marked. Vi får også 
bedre studerende herhjemme, 
fordi der kommer dygtigere læ-
rere ud af det. Vi skal ud og kigge 
på det globale marked og se ud-

dannelse som en vare, der kan 
begå sig blandt andre i den store 
verden.”

Fra smør og feta til 
uddannelse
Det er blot første punkt på dags-
ordenen. Dernæst er det ingen 
hemmelighed, at alle er meget 
optaget af, hvad danskerne skal 
leve af i fremtiden. Som Anya 
Eskildsen ser det, må vi følge med 
udviklingen og det er måske ikke 
kun smør og fetaost, der skal være 

Globaliserede uddannelser er 
både en vare, som kan sæl-
ges på det globale marked, 
samtidig med at det giver en 
række fordele for den hjemli-
ge undervisning,  mener Anya 
Eskildsen, som er direktør på 
Niels Brock.



12

på vores programmer. Det giver 
et rigtigt godt internationalt miljø, 
og vi får en masse aha-oplevelser, 
fordi vi får den fremmede kultur 
helt tæt på.”

Det giver ny erkendelse, og deref-
ter handler det om at finde part-
nere i udlandet med henblik på 
elev- og lærerudveksling. Næste 
trin på stigen er eksport af danske 
programmer, hvor man åbner en-
ten sammen med en lokal partner 
eller uddannelsesafdeling i udlan-
det.

”Så lærer man for alvor noget om, 
hvordan man begår sig på det 
globale marked, med alle de pro-
blemer, der er med en hel anden 
styreform. Herhjemme er vi vant 
til at arbejde med Undervisnings-
ministeriet, men der er et hav af 
regler og meget mere juristeri, 
når du kommer ud i verden. En 
masse ting, som vi bliver klogere 
på og kan give videre og fortælle 
om, hvad skal man skal være op-
mærksom på, når man bevæger 
sig uden for landets grænser.”

It har afløst tavle og kridt
It er et vigtigt instrument, når ud-
dannelsen flytter ud i verden. Ge-
nerelt hænger uddannelse og it 
helt uløseligt sammen i øjeblik-
ket, mener Anya Eskildsen. Brug 
af it har afløst kridt og tavle, både 
når det gælder den almindelige 
undervisning herhjemme og når 
det handler om udlandet. 

”Der er selvfølgelig nogle helt op-
lagte muligheder, hvor it kan gå 
ind og gøre en kæmpe forskel og 
gøre det væsentligt billigere at 
begå sig på det globale marked. 
I stedet for at have lærerudveks-
ling, kan vi i dag koble os op på en 
forelæsning på et engelsk univer-
sitet og få den transmitteret direk-
te til vores forelæsningssale i Kø-
benhavn.” slutter Anya Eskildsen.

vejen frem. Der er ingen tvivl om 
at landbruget stadig har stor be-
tydning, men vi må også finde 
nye veje. 

”Uddannelse er noget vi er gode 
til. Der er et enormt potentiale, 
hvis vi tager den offentlige sek-
tor, knækker den over i bidder og 
sælger den til den store verden. 
De nye økonomier i østen kom-
mer snart på det punkt, hvor de er 
interesseret i de mange velfærds-
ydelser, som vi igennem mange 
år har arbejdet med, forfinet og 
gjort bedre og bedre.”

Globalisering og eksport af ud-
dannelse er to forskellige ting. 
Når det handler om at globalisere 
uddannelserne, består første trin 
i at sørge for, at man kan begå 
sig i udlandet. Det medfører, at 
undervisningen skal tilrettelæg-
ges og gennemføres på engelsk. 
Dernæst er det vigtigt at få kultur-
forståelsen på plads, så man kan 
lære, hvordan man begår sig i an-
dre lande.

”Så kan man begynde at åbne for 
udenlandske studerende, som 
kan komme til Danmark og læse 
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Offentlige kroner skal gøre digitale 
læremidler til fremtidens penalhus 
og lineal 

En halv milliard kroner skal skubbe gang i produktion og anvendelse af elektroniske 
læremidler med Undervisningsministeriet bag rattet. Det skal give bedre muligheder 
for at differentiere undervisningen og inkludere flere elever. 

Med Undervisningsmini-
steriet som rorstyrer skal 
der uddeles 500 millioner 

kroner, som har til formål at sætte 
gang i udviklingen af et marked for 
digitale læremidler. Regeringen 
har reserveret midler fra ATB-fon-
den (Anvendt Borgernær Tekno-
logi), som har til formål at støtte 
nye måder at bruge teknologi på 
i den offentlige sektor. Pengene 
skal uddeles nogenlunde ligeligt 
hvert år fra 2012 til 2015. Det bli-

ver formodentlig uddannelsessty-
relsen, som får en rolle at spille 
i forbindelse med uddelingen af 
kronerne, fortæller afdelingschef i 
styrelsen Martin Isenbecker.

“Hovedparten af midlerne skal 
bruges til at stimulere markedet 
for elektroniske undervisningsma-
terialer. Og så skal vi understøtte 
distributionskanaler, så lærerne 
nemt kan finde frem til de rette 
digitale læremidler. Satsningen 

går tilbage til regeringens folke-
skoleudspil, hvis man bladrer til-
bage til december måned, hvor 
det fremgik at anvendelse af it og 
digitale læremidler kan være med 
til at understøtte både undervis-
ningsdifferentiering og inklusion. 
Pointen er, at eleverne skal lære 
mere og blive mere motiverede, 
med udgangspunkt i deres egen 
situation.“

“Det må være visionen, 
at digitale læremidler i 
fremtiden indgår som en 
fuldstændig lige så natur-
lig del af skolen, som pe-
nalhus og lineal gør i dag.”
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500 millioner kroner skal 
skal sætte gang i udvik-
lingen af et marked for 
digitale læremidler, med 
Undervisningsministeriet 
bag rattet, fortæller Martin 
Isenbecker, som er afde-
lingschef i ministeriets ud-
dannelsesstyrelse.
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It giver differentieret og 
inkluderende undervisning 
Martin Isenbecker pointerer, at 
for vore dages elever er it noget 
fuldstændig naturligt, der indgår i 
det daglige. 98 procent af elever-
ne har adgang til computer med 
internet derhjemme, så det er 
det, der er udgangspunktet. For-
målet er at øge det faglige niveau 
gennem en stigende anvendelse 
af digitale læremidler og it. For-
modningen er, at lærerne bliver 
bedre til at differentiere under-
visningen og at der gives mulig-
hed for en mere fleksibel under-
visning. Det kan også være med 
til at inkludere flere elever end i 
normal undervisning. 

“Det må være visionen, at digita-
le læremidler i fremtiden indgår 
som en fuldstændig lige så natur-
lig del af skolen, som penalhus 
og lineal gør i dag.” 

På det konkrete plan bliver der 
bliver nedsat en styregruppe med 
deltagelse af Undervisningsmi-
nisteriet i formandsstolen, samt 
Finansministeriet og Kommuner-
nes Landsforening. Styregruppen 
skal så indstille til ministeren, 
hvordan pengene årligt skal ud-
møntes og hvordan markedet for 
lærermidler skal udvikles. Der er 
en række kriterier der er listet op 
i kommuneaftalen som betingel-
se for, at man kan støtte indkøb 
af elektroniske læremidler. 

Der skal eksempelvis være en 
dokumenteret og forventet faglig 
og pædagogisk effekt og mate-
rialerne skal understøtte frigø-
relse af resurser til undervisning. 
De digitale læremidler skal også 
mindske behovet for specialun-
dervisning og have et potentiale 
for en bredere anvendelse på 
tværs af skoler, fag og klassetrin, 
samt kunne distribueres nemt og 
effektivt via digitale kanaler. Støt-
tekroner skal ledsages af en kom-
munal medfinansiering, mindst 

svarende til det statslige beløb. 

“Skoler og kommuner skal efter-
spørge, og så skal markedet imø-
dekomme efterspørgslen.” 

Evaluering skal sikre effekt 
En oplagt aktør på dette marked 
er forlagsbranchen, men der er 
også mulighed for, at der er nye og 
ukendte spillere kan komme på 
banen, mener Martin Isenbecker. 

For at sikre, at tiltaget har en effekt 
og de lokale undervisningskræfter 

er med på vognen, skal der ske en 
central opsamling af erfaringerne 
og en evaluering af, hvordan virk-
ningen er, samt en formidling af 
resultaterne. 

“Jeg tror, anvendelsen af digitale 
læremidler i dag typisk kræver en 
mere bevidst satsning lokalt - en 
lettere adgang til læremidlerne vil 
gøre det nemmere for kommuner 
og skoler at gå efter de gode di-
gitale muligheder, ” slutter Martin 
Isenbecker. 
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It kan få gymnasiet tættere på 
virkeligheden

Eksamener, hvor internettet er en del af besvarelsen samt flere it-værktøjer i 
undervisningen er nogle af de ideer, som Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 
godt kunne tænke sig at se realiseret i de kommende år. Det skal bringe undervisningen 
tættere på virkeligheden i det omgivende samfund.

Det ville være en god ide, hvis under-
visningen og eksamensformerne i 
gymnasiet mere lignede den virke-

lighed man finder uden for skolens mure. 
Sådan lyder synspunktet fra Danske Gym-
nasieelevers Sammenslutning (DGS). Det er 
blandt andet anvendelsen af it, som kunne 
fungere bedre end i dag, mener organisatio-
nens næstformand, Mai Villadsen:

”Vi vil gerne have en mere virkelighedsnær 
undervisning, og det er noget vi arbejder 
meget med. Med det mener vi, at under-
visningen kan være forældet. Det gælder 
for eksempel eksamensformerne. Når man 
sætter sig til eksamen med sin computer, 
må man ikke gå på internettet eller tale 
med andre, og det er meget fjernt fra hvad 
man oplever på arbejdsmarkedet.”

Lige nu testes eleverne i, hvad de kan hu-
ske, eller hvad de kan slå op i en bog. Hvor-
for ikke i stedet teste dem i, hvad de kan 
finde ud af ved at bruge internettet og ved 
at kommunikere og samarbejde med andre 
elever, lyder synspunktet fra DGS. Også i un-
dervisningen kunne it bruges i højere grad 
end hvad der er tilfældet i dag, for eleverne 
er vandt til at bruge computeren i hverda-
gen.

”Så hvorfor ikke udnytte det og få dem til at 
drage fordel af it-kræfterne,” siger Mai Vil-
ladsen.

”Når man sætter sig 
til eksamen med sin 
computer, må man 
ikke gå på internet-
tet eller tale med an-
dre, og det er medet 
fjernt fra, hvad man 
oplever på arbejds-
markedet.”
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Gymnasiets undervisning 
og eksamensforhold burde 
ligne det, der findes i det 
omgivende samfund, lyder 
synspunktet fra Mai Villad-
sen, som er næstformand 
i Danske Gymnasieelevers 
Sammenslutning.
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Spørg eleverne
DGS har netop afholdt en essay-
konkurrence, hvor emnet er gym-
nasiets anvendelse af it i 2015.

”Essaykonkurrencen er et forsøg 
på at få elever og dem, der arbej-
der med it i ungdomsuddannel-
serne, til at forholde sig til frem-
tiden. Vi vil have nogle bud, så 
det ikke bare er virkelighedsfjerne 
eksperter, men elever, der kan 
komme med ideer til, hvordan de-
res hverdag kan forbedres.”

Der har været frit slag i konkur-
rencen til at være nørdet og del-
taljeorienteret, eller til at se på de 
store linjer. De bedste bud beløn-
nes med en præmie, og ideerne 
bliver lagt frem på visionsdagen. 

”Samtidig vækker konkurrencen 
også elevernes interesse for it, og 
det får dem også til at tænke over, 
hvorfor it er vigtigt i undervisnin-
gen. Fra vores organisations syns-
punkt er det også vigtigt, at når it 
er noget, som benyttes meget på 
arbejdsmarkedet og i hverdagen, 
så er det er vigtigt, at eleverne ta-
ger stilling til, hvad man vil med 
det.”

DGS har ikke nogen konkret po-
litik med hensyn til, hvad man 
kan gøre med it i undervisningen, 
men Mai Villadsen mener det er 
interessant at høre elevernes ind-
spark  på området. 

”Vi kunne godt tænke os at læ-
rerne formåede at finde en måde, 
hvor man også benytter bøger, 
men samtidig bruger it til at kom-
munikere med og formidle un-
dervisningen på en sjovere måde. 
I dag bruger mange unge menne-
sker computeren ufattelig meget 
- på Facebook, undersøger ting, 
læser nyheder på internettet, spil-
ler spil og så videre. Derfor tror jeg 
også, at det er en god ide at følge 
med udviklingen og prøve at få 
eleverne til at deltage på det plan 

og gøre undervisningen sjovere og 
mere relevant i hverdagen.”

Virkeligheden skal ind i gym-
nasiet
Mai Villadsen har selv oplevet, 
hvordan it kommer tættere på 
eleverne.

”Jeg blev student i sommer og den 
generation, jeg tilhører, er den, 
hvor computere for alvor er ble-
vet integreret i undervisningen. Så 
snart vi var i 2. g var der ikke én, 
der ikke sad med en computer og 
tog noter og brugte computeren 
til at få et bedre udbytte af under-
visningen.”

Det betyder også, at elevernes vir-
kelighed mere ligner arbejdsfor-
merne i det omgivende samfund.
”Det, DGS gerne vil, er at klæde 
folk på til deres videre liv, ved at få 
virkeligheden ind i gymnasiet. Det 
kunne vi godt tænke os at gøre 
gennem it. Der er et ulighedsska-
bende aspekt i it, for der er no-
gen, der ikke har råd til det. På det 
punkt er vi kritiske. Det er vigtigt, 
at alle har lige forudsætninger for 
at få udbytte af undervisningen.”
It-mulighederne handler blandt 
andet om at dele information.

”Nogle skoler bruger systemer 

som Lectio til at eleverne kan 
kommunikere med hinanden om-
kring opgaver eller lægge ting op, 
og det synes jeg er vigtig, for det 
er et godt forum, hvor man kan 
dele, det man ved.”

Interaktive undervisningsmidler er 
et andet punkt, hvor it kan styrke 
gymnasiet.

”Personligt vil jeg aldrig af med 
bøgerne, for det er en god måde 
at lære på, men der er begyndt at 
komme meget mere undervisning 
på computerne, og det synes jeg 
er en rigtig god ting. Fordi det kan 
formidle tingene på en lidt an-
derledes måde - det kan ligesom 
fænge på en anden måde.”
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Fra omkostninger til systemadministra-
tion, til investering i pædagogisk it

I stedet for at bruge store beløb på tunge administrative systemer, kan knappe midler 
i undervisningsverdenen omdirigeres til pædagogiske initiativer, understøttet af it. 
Det giver mange nye muligheder, set fra MaCom-direktør Martin Holbølls synspunkt.

Det er muligt at give under-
visningsmiljøerne et it-løft 
på det pædagogiske om-

råde, vel at mærke uden at skulle 
hive flere skattekroner op af lom-
men. Det kan ske ved at omdiri-
gere resurser fra administration til 
undervisning.

På det studieadministrative områ-
de er omkostningerne i dag store. 
Ifølge Undervisningsministeriets 
oplysninger bruges der 900 mil-

lioner kroner årligt på administra-
tive systemer. Men Martin Holbøll 
synes, at det ville være en bedre 
ide, hvis man kunne flytte penge-
strømmen fra administrative op-
gaver til de pædagogiske.
Det er der gjort mange forsøg på, 
gennem tiden.

”Så hvorfor tror man så, at man 
kan løse det i en to-værelses lej-
lighed på Vesterbro,” 

siger Martin Holbøll med henvis-
ning til virksomhedens storrums-
kontorer i København.

Det skyldes blandt andet, at lærer-
ne er vænnet til at byde ind med 
ideer til de softwaresystemer, som 
MaCom udvikler løbende, hvor ny 
funktionalitet tilføjes på daglig ba-
sis.

”Systemet ser ud, som det gør i 
dag, fordi de har ytret sig og har 

Der kan flyttes midler fra passiv administration 
til aktiv it-baseret pædagogik, mener direktør 
i MaCom Martin Holbøll.
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“Eleverne siger, at Lectio 
er deres ‘Facebook’, og 
det er jo noget af den 
største ros, man kan få i 
den verden.”
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hjulpet med og kommet med øn-
sker.” Der er opbygget en samar-
bejdskultur med brugerne.

”Og økonomien er til stede. Hvis 
vi kan få flyttet penge fra passiv 
administration til aktiv pædago-
gik, så er der ikke behov for at 
skulle finde nye penge.”

Cloud og web giver nye mu-
ligheder
Det er teknologiske forandringer, 
som muliggør en sådan udvikling. 
For få år siden betød nye syste-
mer investeringer i dyr hardware, 
men med cloud-infrastruktur og 
webplatforme er der nu helt an-
dre muligheder. Ligeledes undgås 
banale, men alligevel ofte fatale 
bump på vejen, så som problemer 
med at installere software på ele-
vernes pc’er. Og eleverne oplever, 
at systemer som MaComs Lectio, 
er deres ’eget’:

”Eleverne siger, at det er deres 
’Facebook’, og det er jo noget af 
den største ros, man kan få i den 
verden.”

Vejen frem består i at konvertere 
systemadministratorer til undervi-
sere, så at sige. Det kunne åbne 
op for nye aktører, som f.eks. spil-
industrien, som er gode til ikke-
lineære fortællemodeller, eller 
filmindustrien, er gode til at for-
tælle historier. Andre interessen-
ter kunne være forlagsbranchen 
og medievirksomheder.

”Jeg ser også en mulighed for at 
styrke både de svage og stærke 
elever. Vi kan gå ind og sige: ’du 
skal tage den opgave på bane ti 
og level syv, og du skal tage denne 
her på level tre og bane fem’, så 
læreren har mulighed for at give 
differentieret undervisning.”

Resurser kan deles
En anden mulighed er, at un-
dervisningskræfterne kan dele 
resurser via en fælles platform. 

Ligesom medarbejdere i virksom-
heder og organisationer benyt-
ter Sharepoint eller Lotus Notes 
til at dele viden og erfaringer, så 
kunne lærere på skoler og gym-
nasier gøre noget tilsvarende på 
en webplatform, tænker Martin 
Holbøll sig.

”Hvis man kunne tage underviser-
nes individuelle forberedelse og 
lægge dem oven på hinanden, så 
ville man få en masse mandeti-
mer, som kunne bruges konstruk-
tivt. Man kunne starte helt banalt, 
at hvis man som lærer havde 
skrevet et kompendium, så kun-
ne man lægge det ind på Lectio.”

På denne måde kunne skoler 
dele undervisningsmaterialer un-
der en eller anden form for afreg-
ningsmodel. 

Tilsvarende kunne et forlag be-
nytte en sådan platform til at 
udgive undervisningsmateriale i 
form af e-bøger. Det kunne for ek-
sempel lette presset ved at skulle 
have materiale til rådighed for 

alle elever. Med virtuelle materia-
ler er man ikke længere bundet af 
antallet af klassesæt, hvilket kan 
løse problemer, når alle elever på 
en årgang skal gennemgå samme 
grundforløb. Der er tilmed tale 
om en lavteknologisk ide, som 
nemt ville kunne realiseres uden 
større omkostninger.

Og det er ikke bare de traditionel-
le interessenter, som Martin Hol-
bøll har i tankerne. Han kan fore-
stille sig, hvordan en virksomhed 
kunne deltage i udarbejdelsen af 
materiale på f.eks. erhvervsskoler, 
som kunne indgå i et fagligt for-
løb.
Med Lectio har MaCom den plat-
form, der skal til, og Martin Hol-
bøll ser frem til at få nye spillere 
på banen:

”Jeg håber bare, at der kan kom-
me nogle gode initiativer ud af 
det. Der er folk, der har forstand 
på indhold, og vi kan bidrage 
med en platform, som brugerne 
kender.”
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Kravene til erhvervsskolernes 
undervisning er stadigt stigende, 
midlerne er faldende og der er brug for 
at tænke nyt. Derfor er der muligheder 
i digitale undervisningsmidler, som kan 
skabe en bedre og mere differentieret 
undervisning, mener Lars Kunov, 
direktør for Danske Erhvervsskoler.
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Differentieret digital undervisning skal 
holde forskellige elevgrupper til ilden

Udfordringer med unge, der shopper rundt blandt uddannelsestilbud eller helt 
dropper ud, kan finde en delvis løsning ved at bruge mere it i undervisningen. Et 
projekt med titlen ”Den digitale erhvervsskole” skal sætte gang i udviklingen.

Erhvervsskolerne har sit mas 
med at holde de unge fast på 
uddannelserne. Det er ikke 

nogen hemmelighed, at skolerne 
har et ikke ubetydeligt frafald, og 
kunsten består i både at imøde-
komme de elevgrupper, der har 
problemer med at gå i skole samt 
dem, som savner udfordringer i 
undervisningen.

Men it kan være en del af løsnin-
gen på problemerne. Det mener 
Lars Kunov, som er direktør for 
Danske Erhvervsskoler. Organisa-
tionen har sat projektet ”Den di-

gitale erhvervsskole” i søen for at 
sætte fokus på området og få sat 
skub i udviklingen indenfor digital 
undervisning. 

”Vi ser et stort behov i de krav, der 
stilles til undervisningen. Disse 
krav er stadigt stigende, midlerne 
er faldende og derfor er der brug 
for at tænke nyt. Der ser vi mu-
ligheder i digitale undervisnings-
midler, ved at skabe en bedre, 
differentieret undervisning til de 
talentfulde unge,” fortæller Lars 
Kunov.

It-undervisningsmidler kan 
tilpasses til alle elever
Differentieringen af undervisnin-
gen kan ske ved at skabe digitale 
læremidler, f.eks. computerbase-
ret simulering, der giver mulighed 
for at lade de mest engagerede 
elever gå dybere ind i stoffet end 
resten. Samtidig kan man hjælpe 
den gruppe, som har svært ved 
tingene og måske skal have det 
ind mange gange.

”Det giver denne slags undervis-
ningsmidler gode muligheder for. 
Eleverne kan blive ved indtil de 
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har fanget det. Målet er primært, 
at vi kan rumme nogle flere. Vi 
har indtil videre afholdt en kon-
ference og arbejder med at etab-
lere og understøtte et nationalt it-
rådgivningscenter, som kan støtte 
skolerne i denne udvikling,” siger 
Lars Kunov.

Det er ikke intentionen, at Danske 
Erhvervsskoler skal drive udviklin-
gen selv, men derimod skubbe 
den i gang, sætte fokus overfor 
skolerne og det politiske niveau.
Projektet har defineret otte over-
ordnede indsatsområder. Det er 
differentiering af undervisningen, 
innovation og iværksætteri, dia-
log mellem elev, lærer og virk-
somhed, internationalisering, 
kvalificering af lærerkræfterne, 
øgning af overgangen til videre-
gående uddannelser via digita-
lisering, studiemiljø og endeligt 
tilknytning til erhvervslivet.

”Vi har udnævnt en ambassadør 
for hvert område ude på skolerne 
og det arbejder vi så videre med. 
Vi følger op med en yderligere 
konference i efteråret.”

Digitalisering skal blive 
mainstream
De nuværende erfaringer med 
anvendelsen af it i undervisnin-
gen er, at der hvor teknologien 
udnyttes, fungerer det rigtigt godt. 
Der er eksempelvis fremtidsper-
spektiver i at simulere processer, 
så som at styre en maskine, men 
det er også dyrt. Simuleringerne 
kan f.eks. være af  avancerede 
elektroniske drejebænke. 

”Det koster mange penge at øde-
lægge sådan en maskine, men 
man kan sidde med simulatoren 
og arbejde med maskinen helt 
ud til grænsen - så langt ud, at 
maskinen går i stykker. Eleverne 
kan prøve forskellige ting og se 
konsekvenserne af det, de fore-
tager sig, uden at splitte udstyr 
for flere millioner kroner ad eller 

starte forfra hver gang. Det giver 
nogle fantastiske muligheder.”

Lige nu er indsatsen kendetegnet 
ved at være fragmenteret, i og 
med at det er ildsjæle rundt om-
kring på skolerne, der tager initia-
tiverne.

”Det vi har brug for er, at det bli-
ver mainstream, at alle bruger det 
og at der bliver lavet programmer, 
der er let tilgængelige for læreren, 
så han eller hun ikke behøver at 
være det store geni på digitalise-
ringen, men bare på sit fag. Det 
skal være lige som tekstbehand-
ling - et værktøj man bare bruger.”

Den udvikling har brug for at få et 
markant skub fremad, mener Lars 
Kunov.

”Der sker rigtigt mange spænden-
de ting ude på skolerne, men det 

er som sagt præget af ildsjæle. Vi 
har brug for at få det langt længe-
re ud over rampen og det kræver 
en massiv indsats. Den starter på 
det politiske niveau, med at man 
prioriterer erhvervsskolerne på det 
her område.”

Resultatet vil blive, at erhvervssko-
lerne i højere grad vil kunne løse 
sine opgaver og nå sine målsæt-
ninger. Det er ikke meningen at 
det skal handle om besparelser, 
forklarer Lars Kunov:

”Der bruges mange penge på, at 
eleverne shopper rundt på uddan-
nelserne, fordi de keder sig eller 
ikke kan følge med. Vi vil kunne 
fastholde eleverne og give dem en 
bedre uddannelse, og det vil give 
en besparelse på den samfunds-
mæssige konto, ved at løfte kvali-
teten markant med en investering 
i dette område.”
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Når skolebænken flytter i skyen

Ligesom på moderne arbejdsplader, skal eleverne på skoler og uddannelsesinstitutioner 
kunne drage nytte af it-teknologi, der gør tid og sted mindre vigtigt. Kommunikationen 
glider lettere, og måske behøver lærere og elever ikke altid at sidde i samme lokale. 
Sådan lyder ideerne fra administrerende direktør i Microsoft Danmark, Jørgen 
Bardenfleth.

Mange arbejdsplader er i 
vore dage blevet virtuelle, 
forstået på den måde, at 

flere er i stand til at arbejde, der, 
hvor vi nu befinder os. 

”Vi kan arbejde på arbejdsplad-
sen, men også derhjemme eller 
på skolen, eller hos en kunde. Vi 
kan også arbejde i bilen, toget el-
ler lufthavnen. Vi har en arbejds-
plads, der kan åbnes op og lukkes 
ned uafhængigt af, hvor man er 
henne,” siger Jørgen Bardenfleth, 
som er administrerende direktør i 
Microsoft Danmark.

”Det er der mange mennesker, der 
synes er smart - de er interesseret 
i at arbejde, hvor de nu har lyst og 
hvor det er mest hensigtsmæssigt, 
at de befinder sig.”

Det er adgangen til computernet-
værk næsten overalt, der muliggør 
at man kan arbejde eller skrive 
lektier når som helst, hvor som 
helst. Samtidig er en computer 
ikke længere en kolos, der står ved 
fødderne under skrivebordet, men 
findes i mange typer og størrelser, 
fra smartphones over tavle-pc’er 
til bærbare i mange størrelser.

”Den frihed havde man jo ikke i 
gamle dage med stationære com-
putere, som betød at man kun 
kunne arbejde på kontoret. De 
første computere var ikke specielt 
fleksible, og derfor havde man 
ikke arbejdsplads, hvor det passe-
de én selv, men kun hvor det pas-
sede arbejdsgiveren,” siger Jørgen 
Bardenfleth.

Nu har vi fået en udstrakt fleksi-
bilitet i at kunne få tingene for 
hånden på de tidspunkter, som 
passer os, og på de steder, hvor 
det nu fungerer bedst i forhold 
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Med sky-teknologien bli-
ver tid og sted mindre vig-
tigt. Mennesker kan arbej-
de sammen, uanset hvor 
de befinder sig, siger Jør-
gen Bardenfleth, som er 
administerende direktør i 
Microsoft Danmark.
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til, om man har sygt barn en dag, 
lang transporttid eller måske bare 
bedst kan lide at sidde i fred og 
ro derhjemme. Og eleverne kan 
bruge it-værktøjerne på skolen, 
hjemme, på biblioteket, eller hvor 
man nu synes det er mest hen-
sigtsmæssigt at lave sit skolear-
bejde.

Undervisning på tværs af 
landsdele
Jørgen Bardenfleth har selv tre 
døtre på forskellige trin i uddan-
nelsessystemet, på CBS, DTU og  i 
folkeskolen. Set fra forælder-syns-
punktet er han meget godt tilfreds 
med dagens anvendelse af it i un-
dervisningssystemet.

”Jeg oplever det egentligt positivt. 
De kan følge med på Skoleintra 
og it-værktøjerne er udbredt. Mig 
bekendt har min datter, som går i 
8. klasse, også prøvet noget, hvor 
de har kommunikeret med andre 
klasser. Det er dog ikke så udbredt 
endnu.”

I fremtiden kan man forestille sig 
mere radikale scenarier.

”Der er den der tanke med, at en 
lærer, som er rigtig dygtig på et 

felt, kunne undervise elever, der 
sad et andet sted i landet via vide-
otelefoni. Eller han kunne under-
vise flere klasser på én gang. Det 
der med, at man ikke nødvendig-
vis skal være 25 mennesker og en 
lærer, det er ikke så udbredt end-
nu, men jeg tror faktisk det kom-
mer - det har har jeg blandt andet 
skrevet i en rapport til Det Digitale 
Råd. Sådan er det jo heller ikke i 
erhvervslivet længere. Der foregår 
det noget mere fleksibelt og så-
dan tror jeg også, at folkeskolen 
bliver i fremtiden.”

Skolen i skyen
Længere fremme på banen ligger 
der en yderligere virtualisering af 
den måde, vi arbejder sammen på, 
mener Jørgen Bardenfleth. Det in-
debærer, at mennesker kan sam-
arbejde på tværs, uanset hvor de 
befinder sig. Det er den såkaldte 
cloud-teknologi, hvor resurserne 
gemmes på internettet, der giver 
muligheden.

”Det gør det nemmere at samar-
bejde om et projekt eller en rap-
port, blandt andet ved at flere 
mennesker kan arbejde på det 
samme dokument på samme tid.”

Microsoft, Google og andre le-
verandører har et bud på sky-
teknologien, som indebærer, at 
det bliver nemmere at samar-
bejde, selv om man ikke sidder 
fysisk sammen. Den anden del af 
fremtidsscenariet er den måde, 
vi kommunikerer med hinanden 
på. Det drejer sig om det begreb, 
der i it-verdenen kaldes for ”uni-
fied communication” eller forenet 
kommunikation. Det er mulig-
heden for at kommunikere med 
andre fra en mobil, tavle-pc eller 
almindelig computer på en måde, 
hvor man ikke bare kan tale sam-
men, men også maile og chatte, 
vise ting på nettet, afvikle en præ-
sentation eller helt overtage hin-
andens pc’er for at vise et eller 
andet.

”Det er en kommunikationsform, 
der byder på stor fleksibilitet med 
hensyn til, hvad man deler og 
hvem man kommunikerer med. 
Det giver stor mulighed for at 
kommunikere i realtid, uanset om 
deltagerne er på samme arbejds-
plads eller i forskellige verdens-
hjørner,” slutter Jørgen Barden-
fleth.

”Eleverne kan bru-
ge it-værktøjerne 
på skolen, hjemme, 
på biblioteket eller 
hvor man nu synes 
det er mest hen-
sigtsmæssigt at lave 
sit skolearbejde.”
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Digitalisering kan skabe involverende 
undervisning

Andelen af unge, der tager en ungdomsuddannelse skal i vejret. It kan spille en positiv 
rolle i den opgave, men der er også en fare for at teknologien kan blive et redskab til 
at svinge sparekniven. Sådan lyder synspunktet fra SF’s uddannelsesordfører.

Den store udfordring på det 
uddannelsespolitiske om-
råde i de nærmeste år be-

står i at få øget andelen af unge, 
som går i gang med en ungdoms-
uddannelse. Det er budskabet fra 
Nanna Westerby, som er uddan-
nelsesordfører for Socialistisk Fol-
keparti (SF). En af mulighederne 
består i at skabe mere involveren-
de undervisning ved at anvende it 
i undervisningen:

”Man kan aktivere eleverne meget 
mere. Jeg tror, at praktisk og enga-
gerende undervisning er en meget 

vigtig nøgle til at få flere unge til 
at lære mere og samtidig løfte fag-
ligheden. Samtidigt ved vi også, at 
i det samfund, som de unge skal 
forholde sig til, er it en del af hver-
dagen. Min datter på ét år sidder 
og leger med min iPhone, så det 
er en meget mere integreret del 
af hverdagen. Det betyder også, at 
vi skal lære folk at navigere. Man 
skal lære at forholde sig kritisk til 
de kilder, man finder på Google og 
man skal lære at sortere i alle de 
mange valgmuligheder, der er.”

Dernæst handler det i Nanna We-
sterbys optik om at sørge for, at 
uddannelsessystemet kan favne 
flere. I dag har vi at gøre med et 
uddannelsessystem, som groft 
sagt taler meget til børn af akade-
mikere.

”Det er børn, der er vant til tænk-
ningen i uddannelsessystemet og 
som eksempelvis kan forholde sig 
til at tænke abstrakt, udføre pro-
jektarbejde og arbejde selvstæn-
digt. Børn af faglærte har det svæ-
rere og det er helt afgørende, at 
vi kommer af med den skævhed, 
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Udfordringen på det ud-
dannelsespolitiske område 
handler om at få flere unge 
ind på ungdomsuddanelser-
ne, mener SF’s uddannelses-
ordfører Nanna Westerby.
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hvis vi skal sikre et højere fagligt 
niveau for alle.”

It må ikke blive et 
nedskæringsværktøj 
Fra SF’s synspunkt består løsnin-
gen i at løse et akut problem med 
mangel på praktikpladser og løfte 
kvaliteten på ungdomsuddannel-
serne, samt undgå for store klas-
ser og lærerfri timer. 

”Og så skal vi skal have ændret 
hele undervisningskulturen og 
den måde, vi underviser på overalt 
i uddannelsessystemet. Jeg tror, vi 
skal have meget mere konkret og 
virkelighedsnær undervisning og 
mindre abstrakt og metodeorien-
teret undervisning.”

Det er blandt andet her, at it i un-
dervisningen kan spille en positiv 
rolle. Men der er også faldgruber 
ved anvendelse af it, sådan som 
Nanna Westerby ser det.
”Virtuel undervisning må ikke bli-
ve en ny form for lærerfri under-
visning eller blive et nedskærings-
værktøj - det er noget, som jeg er 

meget bekymret for. Hvis ikke det 
er ordentligt lærerstyret, så bliver 
det socialt skævt.”

Ikke behov for flere penge
Nanna Westerby mener, at ideen 
om ansvar for egen læring har 
været medvirkende til at øge den 
sociale skævhed i det danske ud-
dannelsessystem. Virtualiseret un-
dervisning kræver måske endda 
flere lærerkræfter i sammenlig-
ning med den klassiske undervis-
ningssituation. Det betyder dog 
ikke nødvendigvis, at der skal flere 
penge på bordet.

”Man kan gøre det med de resur-
ser, man har i dag. Men hvis vi skal 
få noget positivt ud af it i undervis-
ningen, må det ikke være sådan, 
at det bliver et nedskæringsværk-
tøj. Man skal dog også være kri-
tisk. Jeg tror, at man undertiden 
indkøber en masse it, som kan 
være fornuftigt, men hvis man 
ikke har en plan for, hvordan man 
skal bruge det konkret i undervis-
ningen, bliver det bare noget, der 
bidrager til en almen forvirring af 

for mange tilbud. It åbner rigtig 
mange muligheder og der er mas-
ser af valg, så man blive nødt til at 
forholde sig kritisk og skære antal-
let af valgmuligheder ned, særligt 
for eleverne, ellers bliver det for 
uoverskueligt.”

Når Nanna Westerby skal give et 
bud på, hvordan skolen ser ud, 
når hendes barn skal starte om 
fem - seks års tid, så er en bredere 
anvendelse af it også blandt for-
ventningerne.

”Jeg tror, at it bliver integreret i 
skolegangen på en måde som 
vi kun har set starten på nu. Jeg 
tror, mange af hendes bøger kom-
mer til at være på computeren 
og at hun kommer til at arbejde 
med pc’en som en helt integreret 
del af undervisningen. Det synes 
jeg er rigtigt fint, men det kræver 
at it ikke bare bliver et ’quick fix’, 
som kan erstatte den almindelige 
undervisning. De gamle didakti-
ske og pædagogiske overvejelser 
skal stadigt gøres, nærmest endnu 
mere.”

“Praktisk og engagerende undervis-
ning er en meget vigtig nøgle til at få 
flere unge til at lære mere og samti-
dig løfte fagligheden.”
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Ankomst (kaffe/the)

Velkomst v. Eva Hofman-Bang, Direktør for CPH West

Mads Meier Jæger og Anders Holm, Professorer ved DPU
”Kan det betale sig for samfundet at have skoler?”

Anya Eskildsen, Direktør for Niels Brock. 
”Globalisering af undervisningen”

Martin Isenbecker, chef for Uddannelsesstyrelsens Afdeling for Almene Uddannelser
”Etablering af distributionskanaler og marked for digitale læremidler”

Mai Villadsen, Næstformand for DGS
”Resultaterne fra DGS’ essaykonkurrence: Sådan er min skoledag 2015” 

Martin Holbøll, Direktør for MaCom A/S
”Konvergens af studieadministrativt- kommunikativt- og pædagogisk IT”

Frokost 

Lars Kunov, Direktør for Danske Erhvervsskoler 
”Differentieret digital undervisning”

Jørgen Bardenfleth, Direktør for Microsoft Danmark.
”Skolebænken i skyen”

Nanna Westerby, Uddannelsesordfører for Socialistisk Folkeparti
”Involverende undersvisning pga. digitalisering”

Paneldebat ved oplægsholderne.
Ordstyrer: Anne Skare Nielsen, Managing Partner for Future Navigator

Afrunding og afslutning v. Eva Hofman-Bang, Direktør for CPH West

8.30 – 9.00

9.00 – 9.15

9.15 – 9.45

9.45 – 10.15

10.30 – 11.00

11.00 – 11.30

11.30 – 12.00

12.00 – 13.00

13.00 – 13.30

13.30 – 14.00

14.15 – 14.45

14.45 – 15.45

15.45 – 16.00

Program for Visionsdag den 13. oktober 2011
It på ungdomsuddannelserne 2015


