
   

CELM – Center for e-læring og medier  •  Hedeager 2  •  8200 Aarhus N 
Centerleder Hanne Wacher Kjærgaard  •  celm@viauc.dk  •  Tlf.: 8755 3095 

 

 

Tablets i Skolen  

Et udviklingsprojekt i Odder Kommune 

 

 

 

Rapport oktober 2012 

Af Rasmus Fink Lorentzen 

CELM - Center for E-læring og Medier  

VIA University College 

 



   

CELM – Center for e-læring og medier  •  Hedeager 2  •  8200 Aarhus N 
Centerleder Hanne Wacher Kjærgaard  •  celm@viauc.dk  •  Tlf.: 8755 3095 

Resume 

Denne rapport afslutter CELMS undersøgelse af Odder Kommunes projekt med indførelse af iPads på alle 

kommunens skoler. Undersøgelsen har til formål at belyse om der er pædagogiske og læringsmæssige 

fordele forbundet med brugen af tablets i undervisningen i grundskolen og i givet fald hvilke. 

Datamaterialet er indsamlet gennem en kvalitativ undersøgelse blandt lærere, skoleledere og elever og 

fokuserer på begreberne undervisningsdifferentiering og kommunikativ kompetence. I rapporten analyseres 

prototypiske eksempler på undervisning med iPad’en som anskueliggør forholdet mellem læren som 

didaktisk designer og tablet’ens egenskaber i et generelt perspektiv. Rapporten afsluttes med en række 

anbefalinger til henholdsvis lærere og skoleledere med henblik på videre udvikling af indsatsen. 

 

Udviklingsprojektet 

Odder Kommune startede i 2011 under overskriften Fremtidens Skole en omfattende it-satsning for at 

imødekomme den stigende digitalisering i samfundet. Man udstyrede ved indgangen til 2012 alle elever og 

lærere på kommunens syv folkeskoler med en Apple iPad 2 til brug i undervisningen og i hjemmearbejdet. 

De overordnede mål for udviklingsprojektet er i følge kommunens visionsdokument at bidrage til øget 

inklusion og bedre undervisningsdifferentiering, at bringe skolen og elevernes fritidsverden tættere på 

hinanden i et samfund præget af digitale medier og kommunikation, at stimulere elevernes lærings- og 

innovationskompetencer samt at forberede dem på en globaliseret verden (Odder Kommunes 

visionsdokument 2011). Kommunens antagelse er at iPad’en er en meget enkel og fleksibel platform som 

kan medvirke til at muliggøre ovenstående mål. Der findes indtil videre relativt få dokumenterede 

erfaringer med tablets i undervisningen i Danmark hvorfor Odderprojektet må betegnes som et 

udviklingsprojekt.  

Skoleforvaltningen i Odder Kommune har udviklet en implementeringsstrategi med henblik på at forberede 

lærerne og skolelederne på de nye udfordringer af såvel didaktisk som teknisk karakter som er forbundet 

med iPad’en – her tænkes blandt andet på de forandringer af didaktiske kategorier som læringsrummet, 

undervisningens indhold og lærer/elevroller som teknologien medfører. Lærernes personlige tablets blev 

uddelt i efteråret 2011, mens elevernes først modtog deres i januar 2012. En pilotklasse havde fået tablets 

endnu tidligere, uden der dog fandt nogen systematisk erfaringsindsamling sted omkring klassen. Der er 

løbende blevet afholdt kompetenceudviklingskurser for lærerne. Disse kurser har dog ikke været 

obligatoriske. 



   

CELM – Center for e-læring og medier  •  Hedeager 2  •  8200 Aarhus N 
Centerleder Hanne Wacher Kjærgaard  •  celm@viauc.dk  •  Tlf.: 8755 3095 

CELM har bidraget til udviklingsopgaven i form af en række indledende oplæg om almen it-didaktik for alle 

lærere samt med målrettede fagdidaktiske oplæg og indsatser (såkaldte fagligt boost-tiltag) i de forskellige 

fagteams på skolerne i løbet af foråret 2012. Der er lavet fagligt boost i dansk, matematik, engelsk, 

billedkunst samt natur/teknik.  Indholdet har været fokuseret på it og fagdidaktik med teoretiske oplæg, 

analyse af og respons til lærernes undervisningsplaner samt diskussioner om undervisningen og it i lyset af 

indførelsen af iPads. Det har således ikke været hands-on kurser i iPad’ens funktioner, men oplæg med 

analyser af eksempler på undervisning og overordnede faglige didaktiske kategorier og problemstillinger 

med tablets i undervisningen. 

Sideløbende har kommunen gennem skoleåret 2011-2012 samlet skolelederne i en task-force med henblik 

på løbende drøftelser af implementeringen, erfaringsudveksling samt input fra forskere og andre 

fagpersoner med viden om it og ledelse. CELM har også holdt oplæg om it-didaktik for skolelederne i task-

forcen. 

CELM har som led i dette arbejde haft lejlighed til at følge og indsamle data over en periode på et år med 

det formål at opsamle erfaringsbaseret viden om tablets som et læremiddel i undervisningen. I denne 

rapport undersøges dog ikke hele kommunens omfattende udviklingsprojekt. Den har i stedet fokus på 

undersøgelse og evaluering af to delmål i kommunens vision, nemlig målet med at udvikle elevernes 

kommunikative kompetence og at forbedre mulighederne for undervisningsdifferentiering. På de følgende 

sider præsenteres de to begreber, dernæst redegøres for metode og dataindsamling og endelig fremlægges 

relevante analytiske fund i datamaterialet. 

 

Kommunikativ kompetence 

Kommunikativ kompetence vedrører den enkeltes evne til at kommunikere hensigtsmæssigt og reflekteret i 

mange forskellige sammenhænge. Denne definition tager udgangspunkt i Bundsgaard et. al. (Bundsgaard 

et. al. 2009). Kommunikativ kompetence indebærer dels at man kan udarbejde skriftlige og mundtlige 

budskaber ved hjælp af forskellige teknologier i et moderne netværkssamfund, dels at man kan læse og 

forstå tekster i forskellige modaliteter – lige fra mundtlig kommunikation til avancerede multimodale 

tekster på hjemmesider og i e- og iBøger. Derudover omfatter den kommunikative kompetence også at 

kunne forholde sig kritisk konstruktivt til kommunikation – fx til udfordringerne i moderne ansigtsløs 

kommunikation og de budskaber vi møder i massemedierne, og endelig indbefatter kommunikativ 

kompetence at kunne søge og forholde sig til relevant information på nettet. Udviklingen af elevernes 
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kommunikative kompetence, som altså er et omfattende begreb, opbygges gennem et fagligt arbejde med 

mange forskellige delelementer i skolens fag. I undersøgelsen kigges på hvorvidt disse elementer indgår i 

lærernes planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisningen, og hvordan de i givet fald hænger 

sammen med brugen af iPads. 

 

Undervisningsdifferentiering 

Undervisningsdifferentiering har været et lovkrav siden 1993. Rapporten tager udgangspunkt i en forståelse 

af undervisningsdifferentiering som et krav til læreren om at tilrettelægge undervisningen i fagene så den 

enkelte elev i klassen udfordres på sit faglige niveau (Binderup 2012). Det betyder at læreren i 

planlægningen af undervisningen må opstille differentierede faglige læringsmål og udvælge de metoder og 

arbejdsformer som bedst tilgodeser den enkelte elevs faglige styrker og svagheder; samtidig skal det foregå 

i klassefællesskabet. Læreren må løbende være i stand til at evaluere elevernes udbytte af undervisningen 

så hun/han kan justere læringsmål og metoder, ligesom de individuelle læringsmål er udgangspunktet for 

lærerens løbende eller afsluttende feedback til eleverne. Kravet om undervisningsdifferentiering hører altså 

til lærerens didaktiske overvejelser, og begrebet må medtænkes både i planlægningen, gennemførelsen og 

evalueringen af undervisningen. 

Der er flere måder at tilrettelægge undervisningen varieret på selv om man underviser en klasse i det 

samme emne. Læreren kan fx vælge mellem forskellige arbejdsformer (skal eleverne arbejde individuelt 

eller i grupper?), variere læremidler og indhold (indholdet kan have forskellige kompleksitetsgrader og 

mængden kan være forskellig fra elev til elev), mængden af tid (eleverne lærer i forskellige tempi), og 

læringsmiljøet (eleverne kan fx befinde sig i klassen, på biblioteket, på museet, på værkstedet eller være 

online). I rapporten undersøges hvorvidt iPad’en giver nogle særlige læringsmæssige muligheder for at 

tilgodese disse variationer, og hvorvidt lærerne udnytter disse i tilrettelæggelsen, gennemførelsen og 

evalueringen af undervisningen. 

 

Undersøgelsens metode og mål 

Datamaterialet er indsamlet gennem en kvalitativ undersøgelse blandt de aktører som har arbejdet med 

iPads i kommunen. Det som denne undersøgelse har ønsket at belyse, er hvilke pædagogiske og 

læringsmæssige gevinster der er forbundet med at bruge tablets i undervisningen. Antagelsen i 
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nærværende undersøgelse er at både lærernes og skoleledernes teknologiforståelse samt forestillinger om 

de pædagogiske og læringsmæssige fordele kommer til udtryk i deres samtaler om undervisningen samt i 

selve planlægningen af den. Derfor valgte vi at undersøge dels nogle eksempler på undervisning, dels 

udvalgte aktørers oplevelser, holdninger og tanker om arbejdet med tablets for at få øje på hvilke 

forståelser af teknologiens muligheder der kommer til udtryk hos dem. Samtidig forventede vi at kunne 

iagttage egentlige pædagogiske og læringsmæssige fremskridt i samme datamateriale. For at få det bredest 

mulige billede af projektet har undersøgelsen både kigget på skoleledernes, lærernes og elevernes 

oplevelser og aktiviteter samt et udvalg af de elevprodukter der er kommet ud af undervisningen. Det er 

altså lærernes erfaringer med planlægning, gennemførelse og inddragelse af iPads i undervisningen, 

elevernes erfaringer med iPads som læremiddel og endelig ledernes tanker om implementering, 

kvalitetskriterier og evaluering der udgør genstandsfeltet.  

På disse tre niveauer har CELM haft adgang til undervisningsplaner og samtaler med lærerne i forbindelse 

med deltagelsen i udviklingsprojektet (oplæggene om it-didaktik og de faglige boost). Datamaterialet udgør 

her undervisningsplaner og logbogsobservationer. Derudover er en dansklærer på mellemtrinnet blevet 

interviewet efter at have arbejdet med iPads i fem måneder. Hos eleverne er der valgt en gruppe på fire 

elever som bestod af to piger og to drenge, alle på forskellige faglige niveauer. Tanken er at disse elever 

afspejler klassens kønsmæssige og faglige bredde. Eleverne er blevet interviewet efter at have arbejdet 

med iPads i skolen i fem måneder Derudover er forskellige elevprodukter fra undervisningen blevet 

analyseret fra henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling. Det sidste niveau er skolelederne på de syv 

skoler. Her stammer observationerne fra møderne i task forcen samt et interview med en udvalgt 

skoleleder. Det samlede datamateriale er indsamlet i perioden september 2011 – juli 2012. 

 

Prototypiske eksempler 1 

Undersøgelsen giver mange eksempler på at iPad’ens intuitive interface gør det let at anvende den i de 

mindre klasser. Mange undervisningsplaner fra indskolingen og mellemtrinnet afspejler at lærerne er 

bevidste om dette, og i disse planer er der mange eksempler hvor eleverne skal producere og bidrage til 

indholdet i undervisningen ved hjælp af iPad’en. Dermed får eleven en rolle i undervisningen hvor denne er 

aktiv og producerende hvilket er i overensstemmelse med det elevsyn som udtrykkes i faghæfte 48 om it og 

medier (Fælles Mål 48, 2009).  
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Derudover ses der i danskfaget en række muligheder for at bidrage til udviklingen af elevernes 

kommunikative kompetence. Et eksempel på dette er en opgave i børnehaveklassen hvor eleverne skal 

skabe en tegneserie med billeder fra deres egne omgivelser. Temaet er afrikanske eventyr, og eleverne skal 

skabe forskellige eventyr ved at fremstille tegninger i programmet Drawing Pad og ved at tage fotos som 

sættes sammen i en skabelon i programmet Book Creator. I slutningen af forløbet skal eleverne fremvise 

deres bøger på Smartboard i klassen. Her har læreren således lejlighed til at italesætte billederne med 

fagbegreber samt anspore eleverne til at reflektere over hvordan kommunikation, her som et samspil 

mellem en digital multimodal tekst og traditionel mundtlig fremstilling, virker. Det er således et 

ekspliciteret mål i denne undervisningsplan at eleverne ”begynder at udvikle en kritisk sans” i forhold til 

billedproduktionen samt ”vurderer” billedernes egnethed i forhold til fortællingen. 

Det læringsmæssige potentiale i denne undervisnings ligger i at eleverne får lejlighed til at arbejde med at 

komponere enkle digitale, multimodale tekster og udvikle et begyndende begrebsapparat. Multimodale 

tekster er overalt i det moderne samfund, og de kombinerer komplekse symboler og ikoner som børnene 

skal lære at afkode og udtrykke sig med. Samtidig er det en gevinst at udviklingen af elevernes forståelse af 

multimodale tekster kan begynde allerede i børnehaveklassen idet medieforskere peger på at børn allerede 

i førskolealderen er erfarne mediebrugere (Tufte 2007, Holm Sørensen 2011). Dette kendskab til billeder og 

billedbaserede medier, som børnene allerede udvikler i førskolealderen og løbende i deres fritidsliv, kan 

altså kvalificeres i skolen så eleverne lærer at forstå hvordan mere komplekse billeder afkodes og anvendes 

til kommunikation.  

Andre eksempler på undervisning som kan bidrage til udviklingen af en kommunikativ kompetence: I 

indskolingen arbejder elever fra 0. - 3. klasse sammen om at dramatisere dele af Astrid Lindgrens Brødrene 

Løvehjerte ved hjælp af programmet Puppet Pals på iPad. Eleverne dramatiserer handlingen gennem 

simple animationsfilm. De lægger stemmer til og dramatiserer handlingen med figurerne i programmet. 

Forløbene optages i programmet og gemmes som små digitale film. Undervisningens faglige mål er at 

udvikle elevernes mundtlige udtryksfærdighed. Et mål som blandt andet nås ved at læreren vurderer og 

taler med eleverne om deres præstationer på iPad’en med henblik på at udvikle en faglig terminologi hos 

eleverne og stilladsere deres udvikling. 

På mellemtrinnet arbejder en 5. klasse med genrekendskab og nyhedsformidlende tekster. De skal både 

lære at en nyhedsartikel er bygget op om princippet om nyhedstrekanten (den vigtigste information 

kommer først) og om opbygningen af et nyhedsindslag på tv. Disse elever starter med et fælles teoretisk 
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oplæg fra deres lærer og skal bagefter bearbejde og anvende denne viden ved at producere et fiktivt 

nyhedsindslag med iPad’ens kamera og programmet iMovie.  

 

Fig. 1: Elever i 5. klasse producerer nyhedsindslag i programmet iMovie. 

Eleverne opnår gode og overbevisende resultater (film, Odder 2012) som demonstrerer at de mestrer 

kompositionsprincippet og er i fuld gang med at lære om kommunikation via levende billeder. Kravene til 

de tekniske forudsætninger er små, og ingen af eleverne behøver lang tid til at lære programmet på iPad’en 

at kende. Dermed kan de koncentrere sig om det faglige indhold (komposition, lyd, speak, klip, indstillinger 

osv.), og deres produkt kan tilmed nemt distribueres i klassen fra tablet til tablet. 

Hvilke forudsætninger gjorde at ovenstående forløb blev så vellykkede? For det første udnyttede lærerne at 

eleverne havde teknologien ved hånden, nemt kunne arbejde med den og desuden var ret motiverede for 

det, og dette formåede de at kombinere med relevante faglige mål i dansk. Læreren udnyttede således den 

ressource der eksisterer i at mange elever har en legende og intuitiv tilgang til iPad’en, og at tablet’erne 

virker umiddelbart motiverende på eleverne. Det skal dog bemærkes at dette ikke nødvendigvis er en 

blivende motivation: Som med al andet nyt legetøj forsvinder interessen hvis ikke indholdet er vedvarende 

spændende eller udfordrende. Denne generelle udvikling kunne da også iagttages hos flere elever i 

udviklingsprojektet. 

For det andet demonstrerede lærerne i ovenstående eksempler en forståelse for hvordan tabletten kan 

tilføre undervisningen nye muligheder. I eksemplerne består det i at arbejde med henholdsvis digitale 
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tegninger og digitale filmproduktioner, det vil sige forskellige aspekter ved digitale multimodale tekster i 

relation til mere velkendte og velbeskrevne danskfaglige mål (Fælles mål 1, 2009). En sådan forståelse hos 

lærerne er væsentlig, og det er samtidig vigtigt at denne forståelse for teknologiens muligheder ikke 

forveksles med den brugerkompetence mange elever besidder. Mange elever er superbrugere på deres 

computere hvilket typisk betyder at de kan opdatere programmer, dele filer, søge hjælp på nettet og har en 

stor viden om spil. Læreren skal imidlertid besidde et didaktisk overblik som kan kombineres med en 

grundlæggende forståelse for tablettens muligheder, også selv om hun/han ikke mestrer færdighederne på 

samme niveau som eleverne. Lærerne i ovenstående eksempler har netop udnyttet deres kendskab til 

teknologiens muligheder i deres planlægning og valg af indhold. 

Generelt kan elevernes teknologiske kompetencer dog ses som en stor ressource i relation til de faglige mål 

for undervisningen selvom det ikke indgår i ovenstående eksempler. Her er det relevant at perspektivere til 

den forskning der betegner eleven som en didaktisk designer der selv er med til at vælge og inddrage 

teknologi i relation til faglige opgaver i skolen (Sørensen, Audon, Levinsen 2010). En aktuel udfordring i 

skolen er at tilrettelægge undervisning som i højere grad udnytter potentialet i denne elevrolle. 

 

På vej mod målet… prototypiske eksempler 2 

Det er ikke altid indlysende for lærerne hvordan iPad’en kan kvalificere undervisningen i skolen, men en del 

lærere i projektet går forsøgsvis frem og opnår, måske tilfældigt, faglige resultater med iPad’en. Disse 

prototypiske eksempler kan således karakteriseres ved at være på vej mod at udvikle bedre 

undervisningsdifferentiering eller faglige mål som den kommunikative kompetence, og det er deres 

potentielle udviklingsmuligheder der er interessante. 

Et eksempel på det første: En elev, som karakteriseres som en svag læser, bruger iPad’en som støtte i sin 

læseudvikling ved at læse svære tekster højt for sig selv. Han indspiller oplæsningen på iPad’en (det kan 

nemt lade sig gøre fx med programmet Voicerecorder) og lytter bagefter til optagelsen for at evaluere sin 

egen læsning. Selv om han er en fagligt svag læser, kan han godt forholde sig til om der er fejl i 

afkodningen, og om han forstår betydningen af det læste. 

I matematik bruger en tilsvarende fagligt svag elev iPad’en til noget lignende. Hans lærer har indtalt 

bestemte opgaver til ham (da eleven ikke kan læse dem selv), og eleven skal nu løse opgaverne og indtale 

svarene (for han har svært ved at skrive dem). På den måde deltager han i det matematikfaglige arbejde til 

trods for sine store læse- og skrivevanskeligheder. 
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Teknologien tilbyder altså nogle muligheder som kan udnyttes til det faglige arbejde. Situationen i det 

første eksempel er imidlertid opstået tilfældigt. Det er ikke læreren, men eleven selv, som har tilrettelagt 

læsetræningen ved at vælge arbejdsformen.  Det er for så vidt udmærket, men bliver først til 

undervisningsdifferentiering hvis det kombineres med at læreren opstiller individuelle læringsmål for 

eleven og giver eleven feedback i forhold til disse. For det er læreren som kan kombinere den 

professionelle viden om læsning med vurderingen af elevens vanskeligheder. I matematikeksemplet er der 

derimod læreren som har fået øje på læringspotentialet med iPad’en og udnytter dette til at differentiere 

undervisningen. I begge eksempler foregår elevernes aktivitet dog ikke i fællesskabet hvorfor et fremtidigt 

mål må være at tilrettelægge arbejdet så eleverne inkluderes i klassens undervisning. 

I et tredje eksempel har en klasse for specialelever har været på udflugt til Danfoss Universe. Lærerne har 

planlagt et forløb om mundtlighed og vil bruge interview som metode til at lade eleverne indsamle viden. 

Derfor skal eleverne interviewe udvalgte personer på turen, og det bruger de iPad’en til. Eleverne er dels 

meget forskellige, dels meget fagligt svage hvilket aktualiserer kravet om undervisningsdifferentiering. Også 

her må lærerne have individuelle læringsmål for eleverne og evaluere deres arbejde med iPads’ne. Tablets 

er nemme at medbringe, og eksemplet viser at læringsmiljøet hurtigt kan forandres, så både togturen og 

besøget bliver arenaer for elevernes læring i stedet for klasseværelset. 

Ovenstående er typiske eksempler på hvad der næsten er eller kan udvikles til god 

undervisningsdifferentiering. Det synes også at afspejle at det især er i indsatsen med de elever som skiller 

sig ud som særligt svage at det er nemt at udnytte iPad’en. En udfordring er derfor at finde ud af hvilken 

rolle tabletten kan spille i forhold til det almindelige flertal af elever, og hvordan tabletten kan udnyttes 

uden at det bliver på bekostning af klassefællesskabet.  

 

Perspektiver og anbefalinger 

”Hvornår er det iPad ændrer elevernes forståelse af noget? Det har vi ikke set endnu”, udtaler en 

dansklærer på mellemtrinnet. Hun har arbejdet med iPads i sin undervisning i næsten et halvt år, og hun 

har deltaget i kompetenceudviklingen. Alligevel er det ikke altid indlysende hvornår iPad’en kan bruges til 

at styrke det faglige i fagene. Måske fordi iPad’en ikke er skabt med henblik på undervisning og bestemte 

fag. Den er ikke hvad man kan betegne som et didaktiseret læremiddel, men derimod et funktionelt 

læremiddel (Hansen 2010). Det vil sige en teknologi der giver adgang til et indhold og muliggør nogle 
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arbejdsformer som kan anvendes i relation til et fagligt indhold. At identificere det læringsmæssige og 

pædagogiske potentiale med iPad’en er en af de centrale udfordringer i udviklingsprojektet i Odder.  

Hovedparten af de forestillinger om et fagligt og teknologisk fremskridt som eksisterer blandt lærerne og 

skolelederne, er således ret overordnede. På spørgsmålet om hvilke muligheder for 

undervisningsdifferentiering iPad’en åbner for, svarer en skoleleder fx: ”Jeg er overbevist om, at det åbner 

mulighederne for differentiering, men der er stadigvæk ingen lærer inde i iPad’en, så det er stadig en 

hovedsagelig didaktisk udfordring”. Det er altså ikke nogle bestemte funktioner ved iPad’en som 

fremhæves af lederen, men snarere det (hvilket afspejles i resten af interviewet) at have nem adgang til en 

hurtig og enkel teknologi. Hvordan teknologien konkret skal komme undervisningen til gode, må lærerne 

svare på. 

Samlet peger de prototypiske eksempler i denne rapport på nogle generelle pointer som kan ses som 

anbefalinger til arbejdet med tablets i undervisningen: 

 

Lærernes rolle: 

- Det væsentligste element i undervisningen er (stadig) læreren som skal planlægge, gennemføre og 

evaluere undervisningen. Det er vigtigere at læreren er didaktisk kompetent og fokuseret, fremfor 

at hun/han er en teknologisk superbruger.  Læreren må dog have en grundlæggende forståelse for 

teknologien i vores samfund for at kunne indtænke de muligheder den åbner for 

- Udvikling af fagdidaktik. Der er stor forskel på indhold, metoder og arbejdsformer i skolens fag. 

Derfor må den gode undervisning med it udspringe af fagenes didaktik. Det er de enkelte faglærere 

som er eksperter på fagenes genstandsfelter og erkendeformer, og det er dem som skal udvikle 

fagenes didaktik. Derfor er en væsentlig anbefaling i denne rapport at skolerne lokalt giver lærerne 

tid og rum til løbende at udveksle erfaringer, og at skolerne tager stilling til hvordan en sådan 

videndeling kan kvalificeres og generaliseres så andre kan anvende den til fagdidaktisk udvikling 

 

iPad’ens muligheder og begrænsninger: 

- Der er ikke noget der tyder på at tablets i sig selv medfører en pædagogisk eller faglig 

læringsmæssig værdi. De faglige og pædagogiske gevinster som ses i projektet, skyldes i 

overvejende grad læreres evne til at udnytte teknologien i relation til faglige mål 
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- iPad’en rummer mange muligheder for at eleverne nemt kan producere indhold, arbejde med 

multimodalitet og samarbejde på nye måder fx ved hjælp af Face Time og Skype og adgangen til 

nem og hurtig fildeling. De bedste applikationer (apps) faciliterer netop sådanne muligheder1 

- iPad’en inddrages tilsyneladende bedst i indskolingen og på mellemtrinnet. Flere lærere i 

udskolingen giver udtryk for at iPad’en ikke kan erstatte computeren. Her nævnes de øgede krav til 

tekstbehandling og et fysisk tastatur, skærmstørrelse samt det at kunne afvikle flere programmer 

simultant 

 

Skolelederne anbefales at: 

- Inspirere og motivere lærerne til den nødvendige faglige udvikling  

- Skabe tid og rum for videndeling om praksis og erfaringer mellem lærerne og sikre at denne viden 

spejles i relevant teori 

- Opstille tydelige kriterier for kvalitet. Hvilke tegn er relevante som udtryk for et fagligt eller 

pædagogisk fremskridt på skolen? 

- Evaluere indsatsen over tid 

 

Sammenfattende kan det siges, at udviklingsprojektet i Odder både peger på at der er nogle væsentlige 

potentialer forbundet med at anvende iPad’s i undervisningen, særligt i relation til en ændret elevrolle, 

differentiering og fornyelse af undervisningens indhold, og på at iPad’en har visse begrænsninger. Den 

væsentligste konklusion er at denne dobbelthed stiller nye krav til lærernes didaktiske kompetence og vilje 

til at udvikle fagenes didaktik. 

 

 

                                                           
1
 CELM har i udviklingsforløbene i dansk, matematik, sprogfag og natur/teknik analyseret en del såkaldte 

undervisningsapps som dog ikke synes videre anvendelige til læring. Undervisningsapps bruges her om apps som 
findes i kategorien Uddannelse på iTunes og var præinstalleret på lærernes og elevernes iPads i Odder. En del af disse 
apps bygger fx på et behavioristisk læringssyn og en instrumentel tilgang hvor indlæringen alene handler om at træne 
enkeltstående færdigheder i en ikke-autentisk kontekst (fx Knæk Læsekoden til dansk som træner visse grafem-fonem-
forbindelser, men ikke forholder sig til læseforståelsesaspektet – dermed bliver titlen Knæk Læsekoden noget 
misvisende i forhold til læsebegrebet i moderne læseforskning (Elbro 2006, Bråten 2009, Frost 2006). Det ligger 
udenfor denne rapports rammer at beskrive problemstillingerne omkring apps til undervisning nærmere, men det vil 
givetvis være relevant at analysere det andetsteds. 
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