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INTRODUKTION 

Faglige kvalitetsløft hos eleverne skabes gennem et 
kvalitetsløft af lærerprofessionen 

3-årige indsatser med problemstillinger formuleret af skolerne 
selv 

Tæt samarbejde med en videnmedarbejder fra 
professionshøjskolen VIA 

Fokus er på hvordan der skabes faglige løft med IT i 
undervisningen 

Perspektiver i arbejdet: 

• faglige (lærings-)mål 

• kompetenceudvikling 

• muligheder m. IT 
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IT I UNDERVISNINGEN 

Integration af it i undervisningen og fagforståelsen sker ikke 
gennem kendte, afprøvede strategier (kurser mv.) 

Studier fra både DK og udland viser, at innovation af den 
pædagogiske praksis er vanskelig at opnå 

Der sker mere innovativ undervisning når lærerne samarbejder 

Samarbejdet består i: 

• deling af erfaringer med god undervisning 

• gensidig støtte 

Samarbejdet fremmes gennem:  

• overensstemmelse mellem incitamenter og tid til samarbejde 

• en kultur der understøtter innovative processer 
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HVORFOR GÅR DET IKKE 

HURTIGERE? 

 

 

”For at opnå væsentlige ændringer i pædagogik og 

praksis forbundet med ibrugtagning af IT, har lærere 

brug for tid til at undersøge, diskutere, afprøve og 

reflektere over passende tilgange og strategier”  
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SØLYSTSKOLEN 
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SØLYSTSKOLEN 
 

1. Vidensinteresse – hvordan skabes faglige løft med IT? 
(videnmedarbejderens/projektets perspektiv) 

Tre perspektiver på it: 

a) It er et redskab, som fordrer tekniske færdigheder 

b) It er et medie, der giver adgang til nye teksttyper, som 
fordrer multimodale tekstkompetencer 

c) It er en socialiseringsform, hvor eleverne dannes og 
udvikler kompetence til samarbejde 

2. Læringsmål – hvilken udvikling går skolen efter? (skolens 
perspektiv) 

3. Resultater 

1. ‘Stop op med video’ - Metode til didaktisk udvikling 

2. Viden om it fra kvalitative undersøgelser 
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IMOTION HD 
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PRODUKTION 
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FLYTTEFILM TIL REDIGERING 
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OPSAMLING OG 

ERFARINGSUDVEKSLING 
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INTRO, TOVSHØJSKOLEN 

Vidensinteresse – projektet søger viden om, hvordan iPads  kan anvendes inden for 
forskellige didaktiske designs og læringsmiljøer med særligt fokus på: 

• Synliggørelse af læringen i form af feedbackprocesser, tydelige læringsmål og 
vurderingskriterier 

• Udvikling af et motiverende og aktiverende undervisnings- og læringsmiljø, der bryder 
med en traditionel undervisningspraksis, hvor eleven ofte har en relativt passiv rolle 

 

Læringsmål – udvikling og implementering af nye it-baserede undervisnings- og 
læringsformer særligt rettet imod at give et fagligt løft af skolens mange tosprogede 
elever  
 

Resultater  – nye undervisnings- og læringsmuligheder 

Didaktisk bevægelse fra  Didaktisk bevægelse imod 

fokus på præstationer   fokus (lærings)progression 

fokus på reproduktion af kendt viden fokus på produktion og realisering af viden  

stor kompleksitet i læreprocessen  reducering af kompleksitet med måltaksonomier  

klasseevaluering   selv-/medevaluering 

kollektiv indholdsstyring  differentieret målstyring 

mange  løsrevne  mapper og papirer en overskuelig og samlet platform til materialer  

 



14 

INTRO, TOVSHØJSKOLEN 

TORBEN 

1. Videninteresse – hvordan skabes faglige løft med IT? 
(videnmedarbejderens/projektets perspektiv) 

2. Læringsmål – hvilken udvikling går skolen efter? (skolens 
perspektiv) 

3. Resultater – her svares på de to foregående spørgsmål 
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TOVSHØJSKOLEN 
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ANBEFALINGER – DE 

NÆSTE SKRIDT… 

Nysgerrig risikovillighed (på skoleniveau) 

 I ledelsen 

 Blandt lærerne 

 Hos forældrene 

Formålet skal være klart og kendt 

Didaktik før IT – sæt fokus på hvad det læringsmæssige 
udbytte skal være, som eksperimenterne skal føre til 

Den eksperimenterende tilgang er central ift. at skærpe fokus 
på egne udfordringer og udviklingspunkter 

Kollegial sparring  faglig udvikling 
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KONTAKT OS 
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