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Forord 
 
Denne rapport bidrager til udvikling af it-didaktik og pædagogisk digitalisering på 

erhvervsskoleområdet. Rapporten er initieret af samarbejdet mellem CIU (Center for It I 

Undervisningen) og Institut for Design og Kommunikation, Syddansk Universitet i forhold til at 

støtte CIU’s opgave med at ”indsamle, analysere og udbrede eksisterende viden om brug af it i 

undervisning på erhvervsuddannelsen og – ikke mindst – være med til at udvikle ny viden på 

området.”  

Kurven med opmærksomhed på it-didaktisk viden og it-didaktiske praksiseksperimenter er forhøjet 

eksplosivt under coronakrisen. Denne rapport giver stemme til konkrete læreres erfaringer med it i 

undervisningen og omfatter både en generel vidensopsamling om erhvervsuddannelsernes arbejde 

med pædagogisk digitalisering (se også Riis, 2020) og en empirisk funderet interviewundersøgelse 

af erhvervsskolelæreres brug af og holdning til it i deres praksis. Undersøgelsen samler viden fra 

både merkantile og tekniske uddannelser, samt SOSU-skoler og Landbrugsskoler. Sigtet er at 

bidrage til et nuanceret syn på it-brug, hvor både god praksis, oplevede dilemmaer og udtalte 

problemstillinger kommer til udtryk. Rapporten vil således placere sig i midten af et felt mellem på 

den ene side teknologioptimismens skråsikre tro på teknologiens pædagogiske muligheder og på 

den anden side teknologipessimismens skepsis ved teknologiens magiske pædagogiske kvaliteter. 

Rapporten bidrager grundlæggende til at synliggøre it’s rolle og læreres it-kompetencer i forhold til: 

• At planlægge, iscenesætte og evaluere undervisning 
• At udvikle nye veje for elevernes faglige forståelse og fordybelse  
• At sikre flere elevers inklusion i undervisningen 
• At skabe motiveret deltagelse i skolens læringsmiljøer 
• At koble mellem undervisning, praktik og fremtidens arbejdsmarked  

 

Tak til alle deltagende lærere som velvilligt har løftet sløret for deres it-didaktiske praksis og 

holdninger til it-brug. Og tak til CIU og konsulentteamet samt forskningsprogrammet Didaktik, 

design og digitalisering, SDU for sparring undervejs. Vi håber, at andre erhvervsskolelærere kan 

finde inspiration i denne undersøgelse, og at rapporten kan bidrage til at kvalificere den fortsatte 

samtale om pædagogisk digitalisering i erhvervsuddannelserne. 

 

Jens Jørgen Hansen & Amina Sabah Karim 

Kolding, maj 2020 
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Indledning 
Lærere er centrale aktører i forhold til implementering af it i skolen. Lærernes it-brug indgår i en 

større skole-kulturel praksis, men det er lærernes praksis, der er mødestedet for, hvordan it-brugen 

konkret udmøntes i skolens praksis. Lærere medvirker bl.a. til at etablere elevernes læringsmiljø og 

deres læringsveje i undervisningen. De har en nøglerolle for implementering og transformation af 

organisationens strategier for it-brug. De har som opgave at følge med i og kompetenceudvikle sig i 

forhold til den teknologiske udvikling – både som mål og middel i undervisningen – og omsætte it-

teknologiens mangesidige muligheder til meningsfuld og effektiv brug i undervisningen og 

elevernes læreprocesser.  

Denne rapport perspektiverer it’s rolle i forhold til de senere års reformer af erhvervsuddannelserne 

og præsenterer resultatet af en interviewundersøgelse, hvor vi har undersøgt erhvervsskolelæreres 

tilgang til it-brug. Undersøgelsens formål er at give et systematisk indblik i erhvervsskolelæreres 

erfaringer og holdninger til brug af it i deres praksis. Dermed åbner denne rapport et vindue ind til 

erhvervsskolelæreres erfaringer med, samt tilgange, forventninger og holdninger til brug af it i deres 

praksis. Vi har på tværs af erhvervsuddannelser, institutioner og fag undersøgt læreres it-brug i 

forhold til fem didaktiske praksisformer: undervisning, planlægning, evaluering, praktik samt 

videndeling og samarbejde. Rapportens undersøgelsesspørgsmål er: Hvilken tilgang har 

erhvervsskolelærere til it-brug og hvordan manifesterer deres forståelse sig i forhold til 

undervisning, planlægning, evaluering, praktik samt videndeling og samarbejde? 

Endvidere har vi i rapporten synliggjort, hvordan erhvervsskolernes it-didaktik kan ses i relation til 

forskellige udviklingsfelter: uddannelsespolitik, organisation, didaktik og læring.  

Undersøgelsen peger på, at: 

- erhvervsskolelærere har forskellige syn på it i undervisningen og har forskellige oplevelser 

af it-didaktiske udfordringer og dilemmaer i deres undervisning  

- erhvervsskolelærere orienterer sig indenfor it-feltet på grundlag af forskellige didaktiske 

principper 

- erhvervsskolelæreres it-brug kan beskrives i fem didaktiske scenarier: it-støttet 

undervisning, it-støttet faglig læring, it-støttet aktiv læring, it-støttet inkluderende læring og 

it-støttet erhvervsorienteret læring 

- beskrivelsen af didaktiske scenarier, didaktiske principper og it-udfordringer kan udgøre et 

diskussionsgrundlag for erhvervsskolesektorens videre udvikling af deres it-didaktik 
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Rapporten er bygget op med en kort redegørelse for undersøgelsens resultater, hvor vi præsenterer 

de fem didaktiske scenarier for erhvervsskolelæreres tilgang til it-brug og de didaktiske principper, 

som lærerne orienterer sig omkring i deres it-brug. Herefter zoomer vi ud og giver i afsnittet om 

”Erhvervsuddannelser i en digital tid” et overblik over fire udviklingsfelter, hvor it har en særlig 

indflydelse på erhvervsskolernes it-praksis: uddannelsespolitik, organisation, didaktik og læring.  I 

det næste afsnit ”Erhvervsskolelærernes erfaringer og holdninger til it” beskriver vi eksisterende 

forskning om it-didaktik i erhvervsskolerne og den metode, der ligger til grund for vores 

undersøgelse. Herefter følger den konkrete undersøgelse af erhvervsskolelærernes it-didaktiske 

praksis set i forhold til undervisning, planlægning, evaluering, praktik og videndeling og 

samarbejde. Gennem rapporten præsenterer vi løbende centrale didaktiske principper for lærernes 

praksis. Afslutningsvis samler vi op på it-didaktiske udfordringer og dilemmaer og kommer med et 

forslag til, hvordan man kan bruge rapportens resultater til at udvikle it-didaktikken i 

erhvervsskolerne. Først et overblik over resultaterne: 

 

Fem didaktiske scenarier for erhvervsskolelæreres tilgang til it-brug  

På baggrund af analysen har vi kunnet uddrage fem didaktiske scenarier, som afspejler 

erhvervsskolelæreres forskellige tilgange til brug af it. Et didaktisk scenarie afspejler for det første 

lærerens forestilling om en god undervisningssituation, dvs. en slags grundforståelse af, hvad der 

kendetegner god undervisning og god læring for eleverne. For det andet udtrykker begrebet noget 

om, hvordan noget kan udspille sig, dvs. hvordan kan man bedrive god praksis, men hvilken hensigt 

og med brug af særlige metoder og teknologier for at opnå en hensigtsmæssig læring for eleven. 

Man kan sige, at et didaktisk scenarie afspejler tre dimensioner af en lærers praksis: 1) den intention 

eller det formål, hvormed læreren gør noget (undervisningens hvorfor), 2) de strategier og brug af 

teknologier som læreren benytter i sin undervisning (undervisningens hvordan), 3) de forståelser 

(beliefs), som ligger til grund for intention og strategier i undervisningen (Postareff & Lindblom-

Ylänne, 2008). Et didaktisk scenarie er således udtryk for en lærers tilgang til undervisning og 

omfatter undervisningens intention, brug af strategier og valg af teknologier og grundlæggende syn 

på god undervisning. De fem didaktiske scenarier er ikke gensidigt udelukkende, dvs. man kan som 

lærer sagtens praktisere flere didaktiske scenarier i samme undervisningssession. Man kan derfor 

forstå et didaktisk scenarie som en idealtype, dvs. en generaliseret og lidt forsimplet praksis, som 

kan bruges til at beskrive og systematisere karakteristiske elementer ved et fænomen.  
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It-støttet undervisning 

I dette didaktiske scenarie er it først og fremmest et redskab til at understøtte lærerens strukturering 

og gennemførsel af undervisningen. It’s potentiale er, at teknologien kan hjælpe læreren til at 

formidle en synlig struktur i undervisningen samt repræsentere og formidle et fagligt stof. 

Præmissen for at bruge it er for læreren: Hvordan støtter it min planlægning og formidling af fagligt 

indhold på en enkel, overskuelig og effektiv måde? Forventninger til it er, at teknologien kan hjælpe 

læreren med styring af, og overblik over, undervisningens processer og har endvidere potentiale til 

at understøtte effektiv undervisning.  

Scenariet understøtter forskellige aspekter af undervisning: 

- som formidling af information  

- som opbygning af undervisningens infrastruktur og læringsrum 

- som facilitering af elevens adgang til læringsressourcer 

Undervisningens formidling af information eller fagligt indhold kan understøttes af forskellige 

medier, fx lærerens stemme eller videoens faglige formidling, e-lærebogens systematiske 

formidling af fagligt stof og læringsportalens beskrivelse af undervisningens mål og indhold. De 

forskellige medier understreger it’s muligheder for at skabe differentierede måder for formidling af 

information. Formidling af indhold handler ikke kun om ”læring som lytning” (Bates, 2018, 76) 

eller læring som reception, men om at udvikle differentierede formidlingsformer, der kan give 

eleven mulighed for at tilgå, undersøge og fordybe sig i forskellige typer af information. Som en 

lærer siger i et interview: 

Vi har videoer vi kan lægge ind, vi har quizzer, også bare billeder. På denne 
måde kan vi gøre undervisningen lidt mere krydret, altså det er sådan et drys, vi 
kan bringe udover, plus at vi måske rammer elever på forskellige måder. 

Opbygning af undervisningens infrastruktur handler om at bruge it i forskellige læringsrum. 

Læringsrum er de rum, hvori eleven deltager i undervisningen, samt kommunikerer og interagerer 

med et fagligt indhold og med andre elever om faglige opgaver og øvelser. Man kan tale om 

forskellige læringsrum i forhold til hvordan eleverne kan deltage i undervisningens tid og rum og 

dermed også hvilke læringsmuligheder og læringsveje undervisningen åbner for (Hansen 2010, 76): 
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 Samme tid (synkron) Forskellig tid (asynkron) 

Samme rum Traditionelt undervisningsrum Virtuelt undervisningsrum 

Forskellige rum Virtuelt dialogrum Personligt læringsrum 

  

Det traditionelle undervisningsrum er karakteriseret ved, at lærere og elever og til stede på samme 

tid og i samme rum. Der kan her både foregå almindelig tavle/præsentations-undervisning og 

individuelle forløb, par- og gruppeforløb. Det virtuelle undervisningsrum er et digitalt-medieret rum 

for undervisning, hvor eleverne kan tilgå undervisningens indhold, få feedback, aflevere opgaver 

mv. Ofte kan læreren gennem brug af læringsplatforme, som er et digitalt læringssted (Hansen 

2019) både etablere en virtuel undervisning og et virtuelt dialogrum, hvor elever både kan modtage 

undervisning, holde oplæg og samarbejde med andre elever om opgaver og projekter. Endvidere 

fungerer en læringsplatform som en både fælles og individuel ressourcebank, som en lærer siger: 

I Fronter kunne vi lave en mappe til eleverne og sige; det her er jeres mappe. I 
UV-data [skolens læringsplatform] kan vi lave en undervisningsplan. Eleverne 
kan altid gå tilbage, så længe de er elever her, som de er i 2 eller 3 år, så kan de 
altid gå tilbage i tidligere undervisningsforløb og hente de her ting. 

 

Endelig er det elevens personlige læringsrum, som er et sted, hvor eleven kan opbevare sine 

personlige læringsressourcer, fx gode links, programmer og noter. Det er også her at eleven kan 

udarbejde en digital portfolio og gemme sine opgaver, evalueringer og refleksioner over sine 

produkter og udvikling. Dette rum er ofte elevens eget rum. Disse fire rum er i praksis ikke adskilte, 

men koblede. Man kan en skoles læringsrmiljø som et netværk af læringsrum, der kan bruges 

samtidigt. Fx kan eleverne i det fysiske klasserum også være til stede i et virtuelt undervisningsrum 

gennem deres læringsplatform og endvidere arbejde i et virtuelt dialogrum og sammen med andre 

elever arbejde på et projekt i det samme dokument. Endelig kan eleverne også have adgang til deres 

personlige læringsrum, et slags digitalt penalhus med forskellige programmer til fx læsestøtte, noter 

og informationssøgning. Strukturen af undervisning i forskellige læringsrum åbner også mulighed 

for, at undervisningen metodisk kan organiseres på mangfoldige måder (som man kan se i de øvrige 

didaktiske scenarier), fx som formidling af undervisningsindhold, træning i udvikling af bestemte 

færdigheder, samarbejde om projekter og fordybelse i egne studier (Damlund & Rander, 2004).  

Som facilitering af elevens adgang til læringsressourcer (som faktisk er en underviseraktivitet, der 

også er aktuel for de øvrige fire didaktiske scenarier) handler det for læreren om at udpege centrale 

ressourcer for elevers læring; det kan være e-lærebogens ressourcer, gode cases som eleverne kan 
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undersøge eller gode netsteder, der kan give nye faglige perspektiver på et fagligt område. Ved at 

etablere forskellige adgange til forskellige typer indhold og læringsressourcer, giver it mulighed for, 

at læreren kan arbejde metodisk mangfoldigt, dvs. give mulighed for forskellige perspektiver på det 

faglige stof.  

Generelt kan it-støttet undervisning gøre undervisningsopgaven lettere, mere varieret, effektivisere 

leveringen af undervisningens faglige indhold og understøtte elevernes deltagelse i forskellige 

læringsrum. It kan her understøtte nogle kendetegn for god og effektiv undervisning (Meyer 2015): 

klar strukturering af undervisningen, et læringsfremmende klima, indholdsmæssig klarhed, 

metodemangfoldighed og et stimulerende læringsmiljø.  

 

It-støttet faglig læring  

It er et redskab, der kan støtte elevernes faglige læring, deres forståelse af det faglige indhold og 

sikre opfyldelse af undervisningens læringsmål. It’s potentiale er, at det kan åbne elevernes øjne og 

sanser for nye måder at forstå fagligt stof (fx gennem brug af VR-briller) og dermed skabe nye 

interaktionsformer og motivationsformer for eleverne. Som en lærer siger i undersøgelsen:  

Altså i øjeblikket har vi to VR-systemer som vi bruger i den store Oculus Rift og 
så har vi Oculus Go brillerne [eksempler på VR headset]. Og vi har brugt dem 
primært til anatomi, fordi det er et rigtig godt visuelt læringsredskab. Eleverne 
kan se nogle lidelser, og de kan tage nogle billeder, og de kan se 
introduktionsvideoer. Det er en måde, hvor de kan få opdagelse inde i kroppen, 
og det bliver nemmere for dem. 

 

It giver således muligheden for en mere dybdegående undersøgelse og dermed en mere nuanceret 

og mangesidig forståelse af det faglige stof. Elevens rolle er mere aktiv, idet elevens rolle i 

undervisningen er forstærket gennem nye måder at opleve et fagligt stof på. 

Præmissen for at bruge it er, at teknologien skal bidrage med at skabe effektive og motiverende 

læringsveje i undervisningen med mulighed for forskellige oplevelses- og deltagelsesformer i 

undervisningen. Forventningen til it er, at teknologien er en ressource, der kan bidrage til at udvikle 

et fagligt motiverende læringsmiljø, der støtter elevens faglige fordybelse, forståelse og feedback i 

forhold til at tilegne sig faglig viden. Derfor vil man også i denne tilgang være optaget af forskellige 

evaluerings- og feedbackredskaber, der kan give læreren (og eleven selv) viden om omfanget og 

kvaliteten af elevernes forståelse.  
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It-støttet aktiv læring 
It er et redskab til at facilitere aktive læringsmuligheder og læringsveje for eleverne – både til at 

udvikle viden og færdigheder og til at understøtte elevernes samarbejde, undersøgelse og aktive 

deltagelse i undervisningen. Lærerens fokus skifter fra et snævert fokus på undervisningens mål og 

indhold til et bredere fokus på at etablere et motiverende læringsmiljø, der åbner flere veje til 

arbejdet og tilegnelsen af det faglige fokus. Som en lærer siger:  

Det er vildt, hvad man kan efterhånden. Bare det i Canvas som måske ikke er det 
mest moderne, men der kan jeg gå ind og lave en digital opgave til dem. Det kan 
være et spil i stedet for en skriftlig opgave, hvor eleverne skal give svar på 
spørgsmål. Især med de unge mennesker vi har med at gøre, som godt kan lide 
spil og som bruger meget tid på nettet og de sociale medier. Det er lidt sjovt, at 
jeg kan stå og undervise i fotosyntese eller celledeling, og det har de svært ved at 
lære. Men der er aldrig nogen, der har lært dem at bruge deres mobiltelefon; det 
kan de selv finde ude af. Så hvis man kan finde den samme motivation for at lære 
dem de mere teoretiske eller faglige ting, så tror jeg det vil blive helt vildt. 

 

Læreren vil i dette didaktiske scenarie have fokus på at opbygge et bredt repertoire af 

undervisningsformer og varierende læringsmiljøer, som både giver eleverne mulighed for at træne 

færdigheder, fx gennem simulationer, spil og/eller quizzer, arbejde projekt- og/eller 

værkstedsorienteret, understøtte gruppe- og dialogprocesser og understøtte fleksible 

undervisningsformer som fx flipped learning. De forskellige undervisningsformer er befordrende 

for aktiv læring. It fungerer i denne tilgang på den ene side som læringsværktøjer, også kaldet 

funktionelle læremidler (Hansen, 2010), der støtter elevens arbejdsprocesser som 

informationssøgning, bearbejdning af stof, samarbejde, feedback og (sam)skabelse af produkter og 

opgaver. På den anden side kan it fungere som et selvstændigt eller blended (kombinerer fysisk og 

online undervisning) læringsmiljø, der åbner for forskellige læringsaktiviteter og læringsveje, fx 

understøttet af LMS-systemer og af flipped learning-pædagogik, hvor eleverne fleksibelt og i eget 

tempo kan fordybe sig i læringsaktiviteter.  

Præmissen for at bruge it er, at it kan skabe nye læringsveje i undervisningen med mulighed for at 

styrke elevernes motivation og deltagelse i undervisningen. Endvidere vil man lægge vægt på, 

hvordan it kan bidrage til etableringen af et stimulerende læringsmiljø, der støtter elevernes både 

individuelle og kollaborative konstruktion af viden. It er her en ressource i et læringsmiljø, der 

støtter elevens aktive læring, fordybelse, forståelse og samarbejde om faglige problemstillinger og 

endvidere tilbyder evaluerings- og feedbackredskaber, der kan give læreren (og eleven selv) viden 

om elevens forståelse og tjekke af på hvilket niveau, de har forstået det faglige indhold. Endelig kan 
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it også bidrage til at understøtte elevernes fleksible deltagelse i undervisningens tid og rum og deres 

mulighed for at tilgå information og eksperter udenfor klasserummet.  

Eksempler på nyttige teknologier er LMS-systemer, der giver mulighed for at arbejde i grupper og 

selv styre projekter, elevernes egne it-værktøjer, der kan kvalificere samarbejde og projekter, 

lærerproducerede videoer til flipped learning-aktiviteter og evalueringsteknologier, som online 

quizzer og redskaber til feedback, der giver læreren og eleven mulighed for at monitorere elevens 

fremskridt, aktiviteter og eventuelle støtte.  

 
It-støttet inkluderende læring 
It er et redskab til at inkludere og støtte alle elevernes deltagelse i undervisningen. Fokus er på de 

kompetencer, interesser, forudsætninger og udfordringer som den enkelte elev kommer med. It er 

her et redskab til at skabe differentierede læringsveje og deltagelsesformer i undervisningen og i 

arbejdet med det faglige stof. Fokus er også, at it – i form af kompenserende læremidler (Hansen 

2010) – kan støtte elever med særlige behov, fx elever med læse- og skrivevanskeligheder. Eleven 

kan fx få støtte til at afkode tekst i form af tekst-til-tale-programmer og dermed ’læse med ørene’ og 

på den måde tilegne sig det faglige indhold og deltage i undervisningen. Andre inkluderende it-

strategier er, at man i undervisningen bruger flere modaliteter, fx at undervisningens indhold både 

præsenteres mundtligt, skriftligt og visuelt i form af video. Som en lærer siger:  

Nogen kan måske læse en tekst, og så har de tilegnet sig den viden, der skal til, 
hvor andre måske ved at se en video og se den et par gange kan opnå samme 
viden. Så i forhold til hvordan den enkelte elev bedst kan lære, der åbner de her 
redskaber op for, at vi kan få dem klædt bedre på. 

 

En anden it-strategi er at være opmærksom på, hvordan it kan stilladsere elevens arbejdsprocesser, 

fx ved at præsentere en tydelig struktur i undervisningen og informere om læringsteknologier, som 

kan hjælpe eleven til selv at strukturere sit arbejde med opgaver og tilegnelse af faglig forståelse. 

En tredje vej til inkluderende læring er at arbejde med differentierende opgaveformer og 

differentieret læsestof, som både tager hensyn til de elever, der har brug for basis-forståelse, og de 

elever, som gerne vil udfordres med mere krævende opgaver. Som en lærer siger:  

Det skal være sådan, at eleverne har følt, at det har givet mening, det jeg har haft 
med dem. De skal have oplevet, at der har været flere typer af læringsredskaber 
eller metoder i brug, og at de alle sammen føler sig ramt på en eller anden måde, 
eller at de har oplevet, at de har fået noget ud af det. 
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Grundlæggende er inkluderende læring udtryk for en pædagogik, som accepterer, at eleverne er 

forskellige og har forskellige tilgange til læring og dermed også brug for differentieret støtte, 

hvilket it, på forskellig vis, kan understøtte.  

 

It-støttet erhvervsorienteret læring 
It er et redskab, der kan støtte elevernes kobling mellem skole, praktik og erhvervsliv. Målet er på 

den ene side, at eleverne kan udvikle erhvervsfaglige kompetencer som indsigt i erhvervslivets 

praksis, fx ved at tage cases ind i undervisningen. Man kan kalde den position viden om erhverv. På 

den anden side er målet, at eleverne arbejder med relevante værksteds- og/eller projektforløb i 

skolen samt deltager i praktikforløb, der muliggør udvikling af specifikke erhvervsfaglige 

kompetencer. Denne position kan man kalde viden i erhverv, dvs. at eleverne udvikler og afprøver 

praktiske færdigheder i at håndtere opgaver og processer indenfor et konkret erhverv.  

Forventninger til it i forhold til at udvikle viden om erhverv, er, at it kan bidrage til at repræsentere 

cases i undervisningen, både i form af skriftlige og visuelle beskrivelser af erhvervsfaglige 

situationer, der kan gøres til genstand for undersøgelse og diskussion. It bidrager her til at bringe 

erhvervslivet ind i undervisningen. Som en lærer siger om potentialet ved at koble undervisning og 

praktik:  

Det sjove er, at teorien bliver lettere at forstå for dem som ikke er så boglige og 
virkelig helt dernede hvor de er. Så det er med hele tiden at cykle frem og tilbage 
mellem de her cases, praksis og så selvfølgelig også få teori på spil der. 

 

Forventninger til it i forhold til at udvikle viden i erhverv er, at it kan koble de praktiske erfaringer 

fra praktikken med den mere faglige viden i skolens undervisning, fx ved at eleven dokumenterer 

oplevelser og erfaringer fra sin praktik. It bidrager her til at kvalificere og intensivere 

vekseluddannelsesprincippet. Endvidere kan it bidrage til at skabe miljøer og læringssituationer, 

hvor eleven kan afprøve erhvervsmæssige færdigheder, fx gennem Virtual Reality situationer, hvor 

eleven simulerer deltagelse i konkrete erhvervsmæssige situationer.  

 

Disse 5 didaktiske scenarier har alle forskellige bud på, hvordan lærere gennem brug af it kan støtte 

elevernes erhvervsfaglige læring. Samlet giver de fem scenarier et billede af, hvilken 

læringsmæssig og uddannelsesmæssig merværdi, som it har for lærernes praksis:  
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- Mulighed for en klar strukturering og styring af undervisningen og anskuelig præsentation 

af læringsindholdet 

- Mulighed for nye former for interaktivitet med og fordybelse i læringsindholdet 

- Mulighed for både individuelle og kollaborative læringsveje og deltagelsesformer i 

undervisningen  

- Mulighed for flere elevgruppers inklusion i undervisningen 

- Mulighed for en højere grad af aktualitet i læringsindholdet 

- Mulighed for at skabe koblinger mellem skole, praktik og erhverv. 

 

Didaktiske principper for erhvervsskolelærerens it-brug 
De fem didaktiske scenarier bygger på forskellige didaktiske principper, som vi har lokaliseret 

gennem interviews med erhvervsskolelærere. Et didaktisk princip er et orienteringspunkt for læreres 

håndtering af didaktiske opgaver, fx planlægning, gennemførsel, evaluering og udvikling af 

undervisningen. I rapporten har vi fundet frem til, at erhvervsskolelærere orienterer sig mod 

følgende didaktiske principper i forhold til at udnytte og bruge it i deres undervisning:  

 

• Differentierende og fleksibel undervisning: Differentiering er et didaktisk princip for 

tilrettelæggelse af undervisning, der tager hensyn til, at elever har forskellige veje til læring. 

Man skelner mellem undervisningsdifferentiering, hvor eleverne har fælles mål, men 

arbejder med forskelligt indhold og/eller opgaver indenfor et fælles undervisningsforløb, og 

elevdifferentiering, hvor elever opdeles efter niveau, og hvor der arbejdes med forskellige 

mål i forskellige undervisningsforløb. Fleksibel undervisning er et didaktisk princip, som 

handler om undervisningens tid- og stedsmæssige organisering. Undervisningen kan foregå i 

forskellige ”rum” og på forskellige ”tidspunkter”. Fleksibel undervisning åbner de 

læringsmæssige muligheder i forhold til undervisning forankret i et (klasse)rum, hvor alle er 

til stede på samme tid og lærer det samme i samme tempo. Flipped learning-metoden og 

åbne e-baserede kurser (MOOC’s) er eksempler på former for fleksibel undervisning. 

• Inkluderende undervisning: Dette er et didaktisk princip, der handler om, at alle elever, 

uanset deres særlige behov eller forudsætninger, understøttes i at deltage aktivt i en 

uddannelse.  

• Aktiv læring: Aktiv læring er et didaktisk princip, hvor læreren gennem opgaver og 

aktiviteter søger at engagere og udfordre elever til at være aktive deltagere i en 
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læringssituation (fx ved aktivt at bearbejde information eller fysisk arbejde med 

læringsudfordringer) og samtidig understøtte deres refleksion over deres deltagelse i 

læringssituationen.  

• It som repræsentations- og interaktionsformer: Dette er et didaktisk princip, som gør det 

muligt at repræsentere indhold og skabe rum for nye måder at interagere med indhold på. 

Eksempler kan være virtual reality (elever kan interagere med et computer-simuleret miljø 

og få nye visuelle oplevelser vist fx gennem VR-briller), simulation (elever indgår i 

programmerede omgivelser og kan træne og udvikle særlige kompetencer) og 3D 

animationer (elever kan interagere med indhold præsenteret i et 3D format).  

• Møde eksterne krav/udfordringer: Dette er et didaktisk princip, som handler om lærernes 

håndtering af eksterne krav og rammefaktorer i forbindelse med deres planlægning af 

undervisning. Eksterne krav kan både være overgribende rammefaktorer som strategier, love 

og regler og nære rammefaktorer som organisatoriske, teknologiske og fysiske rammer.  

• Adaptiv planlægning: Dette er et didaktisk princip, hvor læreren har mulighed for at 

planlægge undervisningen under hensyn til de konkrete elevers forudsætninger, udfordringer 

og progression. Læreren har med dette princip større mulighed for at vælge stof, udforme 

opgaver og tilrettelægge læringsaktiviteter tilpasset den aktuelle undervisning. Muligheden 

for at praktisere en adaptiv planlægning hænger sammen med, at læreren kan arbejde ud fra 

forskellige planlægningsstrategier, fx læremiddelstyrede-, læremiddelstøttede- og 

uafhængige planlægningsstrategier. 

• It-støttet evaluering: Dette er et didaktisk princip, hvor læreren benytter it-værktøjer og 

læringsportaler til at opsamle, dokumentere og kommunikere om elevernes læring. 

• It-støttet feedback: Dette er et didaktisk princip, hvor læreren benytter it til at give eleverne 

feedback. 

• It-støttet kobling mellem teori og praksis: Dette er et didaktisk princip, hvor it støtter både 

repræsentation af praktikken i undervisningen, fx gennem videocases, og hvor eleverne 

gennem it-værktøjer kan dokumentere, formidle og reflektere over deres praksis-

praktikerfaringer. 

• It-støttet samarbejde og videndeling: Dette er et didaktisk princip, der handler om at 

identificere eksisterende viden for derefter at dele og anvende denne viden til fx inspiration, 

deling af undervisningsforløb og opgaver, og/eller udvikling af kompetencer for at bidrage 

til læreres faglige udvikling. 
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Erhvervsuddannelse i en digital tid 

Ifølge Bekendtgørelse for erhvervsuddannelser (Retsinformation, 2019) skal uddannelserne generelt 

– under hensyn til arbejdsmarkedets behov, faglige mobilitet og elevens behov – bidrage til 

udvikling af elevens: 

- Erhvervsfaglige kompetencer – fx ”evnen til faglig og social problemløsning, udvikling af 

initiativ, fleksibilitet og kvalitetssans” og ”forståelse af et godt arbejdsmiljø og udvikle 

miljøbevidsthed.” 

- Studieforberedende kompetencer – fx ”matematik, læsning, mundtlig og skriftlig 

kommunikation samt informationsteknologi” 

- Personlige kompetencer – fx ”elevens dannelse, faglige stolthed og evne til selvstændig 

stillingtagen, samarbejde og kommunikation”. 

Erhvervsuddannelsernes formål kan med den hollandske uddannelsesforsker Gert Biesta (Biesta, 

2015a og 2015b) siges at adressere tre funktioner, som er indbyrdes relaterede: socialisering, 

kvalificering og subjektivering.  

Socialisering handler om, at eleverne gennem uddannelsen oplever at blive en del af en eksisterende 

faglig og social orden. Denne orden kan for det første relatere sig til deres fremtidige erhverv, 

erhvervets praksis samt historie- og traditionsbevidsthed. For det andet har uddannelsen også som 

formål at socialisere eleverne ind i en akademisk tradition og styrke grundlaget for fremtidig efter- 

og videreuddannelse. Dvs. at en erhvervsuddannelse skal sigte mod at socialisere eleverne som både 

fremtidige studerende og mod at udvikle en identitet som fremtidig erhvervsudøver indenfor én af 

uddannelsens fire hovedområder:  

- Fødevarer, jordbrug og oplevelser 

- Kontor, handel og forretning 

- Omsorg, sundhed og pædagogik 

- Teknologi, byggeri og transport 

 

Kvalifikation vedrører elevens tilegnelse af viden, færdigheder og dømmekraft, der sætter eleven i 

stand til at håndtere faglige udfordringer og dermed har fokus på den praktiske nytteværdi af en 

uddannelsesmæssig proces. Eleven kvalificeres til at gøre noget – at kunne handle på baggrund af 
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faglig viden og færdigheder, at kunne træffe kvalificerede valg og at kunne forstå og vurdere verden 

ud fra en faglig optik. Den erhvervsfaglige kompetence handler grundlæggende om at kvalificere 

eleven til at tilegne sig den viden, de færdigheder og den dømmekraft, som ligger til grund for 

udøvelsen af et erhverv:  

 

Erhverv er en arbejdskompetence, der bygger på en permanent standardisering og 

specialisering af færdigheder og kompetencer. De er institutionaliserede mønstre for 

sammensætning og afgrænsning af specialiserede arbejdskompetencer (Kalkowski, 2019) 

Erhvervsfaglige kompetencer er således standardiserede og specialiserende kvalifikationer, som 

både rummer samfundsmæssig anerkendelse og er grundlag for transfer, dvs. tilegnelse af 

kvalifikationer, der kan anvendes i mange forskellige kontekster med et ensartet kvalitetsmæssigt 

resultat.   

Subjektivering refererer umiddelbart til elevens opgave i forhold til at blive et frit, autonomt og 

myndigt individ. I den forståelse er subjektivering i høj grad forbundet med udvikling af elevens 

personlige kompetencer, herunder kompetencer som selvstændig stillingtagen, samarbejde og 

kommunikation. Men subjektivering indenfor erhvervsuddannelse kan også forstås som det at 

udvikle et tilhørsforhold til en social praksis og at udvikle identitet i forhold til at deltage i en social 

praksis (Tanggaard, 2006, p. 29). Her kan ”faglig stolthed” ses som en sigtelinje for 

erhvervsuddannelserne, hvilket er udtryk for elevens følelsesmæssige og praksis-orienterede 

relation til udøvelsen af et erhverv. At gå på en erhvervsskole er en læreproces, som både handler 

om at tilegne sig kvalifikationer, blive en del af et bestemt praksisfællesskab og at kunne udvikle 

identitet, personlig relevans og faglig stolthed i forhold til kvalifikationer og praksisfællesskaber, 

som både befinder sig på skolen og i praktikken.  

 
Udviklingsfelter i den digitale erhvervsuddannelse  

Digitalisering er et særligt vilkår og en særlig opgave for erhvervsuddannelserne. Digitalisering er 

et vilkår i vores private liv, vores offentlige liv, vores arbejdsliv og som drivkraft for erhvervslivets 

udvikling. Som følge heraf er digitalisering også en særlig opgave og en særlig kontekst for den 

erhvervsfaglige uddannelse og erhvervsskolernes didaktikker, dvs. måder at organisere og tænke 

om uddannelse på. Nedenfor beskrives det, med inspiration fra Euler & Severings (2019) analyse af 

uddannelse til det digitale arbejdsmarked, hvordan digitalisering åbner særlige udfordringer og 



  
 

 16 

udviklingsfelter for erhvervsskolerne på fire forskellige områder: uddannelsespolitik, organisation, 

didaktik og elevernes læring: 

 

Niveau Uddannelsespolitik Organisation Didaktik  Læring 

Indsatser Erhvervsprofiler 
Erhvervskompetencer 
Digitale kompetencer 
 

It-infrastruktur 
Kompetenceudvikling 
af undervisere og 
ansatte. Videndeling 
blandt lærere. 

It til understøttelse 
af undervisning 
 
 

It til understøttelse af 
læring 

Muligheder It som 
arbejdsredskaber, 
arbejdsprocesser og 
kompetenceområder i 
erhverv > It forandrer 
erhvervsprocesser og 
mål og indhold for 
erhvervsuddannelser 

It som 
arbejdsredskaber, 
arbejdsprocesser og 
kompetenceområder i 
erhvervsskolen som 
uddannelsesinstitution 
> Nye muligheder for 
organisering af 
uddannelser 

It som udvikling 
og understøttelse 
af didaktiske greb 
> Nye muligheder 
for organisering af 
undervisning   

It som ressource for 
elevers læring > Nye 
muligheder for 
interaktion med det 
faglige stof, 
kompensere for læse-
skrivevanskeligheder 
og deltagelse i 
individuelle 
læringsforløb  

Udfordringer for 
erhvervsskolernes 
didaktik 

It som mål og 
indhold i 
undervisning og 
praktik > Reflekteret 
transformation af 
erhvervslivets 
redskaber, processer 
og kompetencer til en 
pædagogisk praksis  

It som rammefaktor 
for organisering af 
uddannelse, 
videndeling og 
kompetenceudvikling 
> Reflekteret design 
af nye 
organisationsformer 
for uddannelse, 
videndeling og 
kompetenceudvikling  

It som metode til 
organisering af 
undervisning og 
læringsmiljøer > 
Reflekteret design 
af organisering af 
undervisning og 
læringsmiljøer 

It som ressource for 
læring og deltagelse > 
Reflekteret vejledning i 
it som læringsmæssig 
ressource og 
inddragelse i 
undervisning  

Figur: Udviklingsfelter for digitalisering i erhvervsskolerne 
 
 

Oversigten afspejler, som en lærer siger senere i et interview, at ”alt drejer sig om it”. Men it indgår 

på forskellige niveauer af erhvervsuddannelserne og derfor kræver det et reflekteret og nuanceret 

sprogbrug, når vi siger, at alt drejer sig om it. Et reflekteret sprog om, hvad it er, kan være med til at 

kvalificere både forskningens undersøgelser og erhvervsuddannelsernes indsatser, udfordringer og 

kritiske ståsteder i forhold til at skabe pædagogisk merværdi, når it-teknologien sættes i spil i 

skolerne. I det følgende skitseres indholdet i de fire udviklingsfelter: uddannelsespolitik, 

organisation, didaktik og læring. 
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Uddannelsespolitik 

Uddannelsespolitikken har bl.a. til opgave at tage bestik af, hvilke kompetencer der er centrale for 

at klæde eleverne på til nutidens og fremtidens arbejdsmarked. I forhold til erhvervslivet er 

digitalisering en særlig katalysator for intensiv og innovativ udvikling af erhvervslivets processer 

og produkter. Litteraturen taler om den fjerde industrielle revolution under overskriften ”Digital 

automation/innovation af komplekse mentale processer”. Eksempler på digital automation og 

innovation er industriens brug af algoritmer, kunstig intelligens og Big Data (Schwab, 2017). Härtel 

m.fl (2018, p. 14) giver et bud på, hvilke generelle digitale erhvervsfaglige it-kompetencer, som kan 

være pejlemærker for erhvervsuddannelserne i forhold til at klæde eleverne på til et mere digitalt 

arbejdsmarked:  

- Generel betjeningskompetence: at kunne vælge og bruge generelle softwareapplikationer 

(kontorpakke; foto, lyd, videobehandling osv.) 

- Domænespecifik betjeningskompetence: at kunne vælge og bruge jobspecifikke 

softwareapplikationer  

- Analyse- og refleksionskompetence: at kunne forstå, tage hensyn til og reflektere over de 

etiske, juridiske, personlige, sociale, økonomiske og økologiske forhold og konsekvenser af 

erhvervsfaglige handlinger  

- Informationskompetence: at kunne undersøge, evaluere, strukturere og genbruge 

information på tværs af medier  

- Designkompetence: at kunne designe medieprodukter  

- Kommunikationskompetence: at bruge mediestøttet kommunikation på en ansvarlig måde 

- Læringskompetence: at identificere egne læringsbehov med hensyn til aktuelle it- og 

medieudviklinger og igangsætte tilsvarende læreprocesser  

- Algoritmisk kompetence: at kunne genkende, forstå og udvikle strategier til problemløsning 

ved hjælp af algoritmer og reflektere over deres indflydelse på den sociale udvikling  

- Praktisk informationskompetence: at kunne analysere, tilpasse og opdatere eksisterende 

software (programstruktur, programmeringssprog, programmeringsmetode)  

- Teknisk IT-kompetence: at kunne analysere eksisterende IT-systemer (operativsystemer, 

input- og outputenheder, interface, netværk), tilpasse og konfigurere. 

 

På tilsvarende vis har Danmarks Evalueringsinstitut i rapporten ”Almene digitale kompetencer i 
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Erhvervsuddannelserne” (EVA, 2019) indkredset 7 centrale kompetenceområder, som bud på, 

hvilke almene digitale kompetencer, elever bør tilegne sig i løbet af deres erhvervsuddannelse:  

 
- Forståelse af og refleksion over digitale teknologiers logikker 

Eleverne skal kende nogle generelle principper for, hvordan teknologi virker og er 
konstrueret. På baggrund af den viden skal eleverne kunne forholde sig kritisk til, hvordan 
teknologierne kan øve indflydelse på mennesker, erhverv og samfund. 

 
- Sikker digital færden 

Eleverne skal have viden om, hvordan deres digitale data kan bruges og misbruges, og 
hvordan deres færden på internettet efterlader digitale fodspor. 
 

- Informationskompetencer 
Eleverne har brug for kompetencer til at håndtere digital information og forholde sig 
kildekritisk til information på internettet. 
 

- Læring med digitale teknologier 
Eleverne skal kunne gøre brug af forskellige digitale teknologier i læringsmæssige 
sammenhænge og have strategier for, hvornår de bruger teknologierne i 
læringssammenhænge, og hvornår de bruger dem til underholdning. 
 

- Udvikling af digitale løsninger og digital produktion  
Eleverne skal kunne producere enkle digitale produkter, bruge teknologierne innovativt og se 
teknologiernes anvendelsesmuligheder i relation til deres erhverv. 
 

- Digitale arbejdsgange 
Eleverne skal kunne håndtere digitale teknologier, som anvendes i forbindelse med 
arbejdsgange, der går på tværs af mange typer erhverv, samt være indstillet på, at mange 
erhverv indebærer brug af digitale teknologier. 
 

- Digital dømmekraft og kommunikation 
Eleverne skal kunne tilpasse deres kommunikation til forskellige 
kommunikationsplatforme og medier. Digital dømmekraft handler grundlæggende om at 
kunne begå sig ordentligt og hensigtsmæssigt med en teknologi i en bestemt situation. 

 

 

Organisation 
 

Organisation handler om, hvordan erhvervsuddannelser strategisk og konkret arbejder med at 

udnytte it som ressource til at organisere uddannelser på nye måder samt 

erhvervsuddannelsernes særlige opgave i forhold til at kompetenceudvikle medarbejdere. 
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Indsatser kan være opbygning af it-infrastruktur, både i det fysiske undervisningsmiljø 

(projektorer, access-points til internet, kontakter til computere mv.) og det virtuelle 

undervisningsmiljø (opbygning af LMS-systemer, abonnementer på digitale læremidler mv.). 

Hertil kommer opbygning af it-support-enheder og udbud af kompetenceforløb for 

undervisere.  

It-infrastrukturen og dens drift-sikkerhed er en meget central faktor, som en lærer siger i et 

interview fra vores undersøgelse: ”Den største ulempe er sårbarhed, hvis nettet går eller 

strømmen går eller de her ting, så bliver vi sårbare”. 

I reformen af erhvervsuddannelser, jf. ”Aftale om bedre og mere attraktive 

erhvervsuddannelser” (Undervisningsministeriet, 2014) og ”Fra folkeskole til faglært – 

Erhvervsuddannelser til fremtiden” (Undervisningsministeriet, 2018) er der både fokus på det 

organisatoriske og didaktiske aspekt i forhold til it som udviklingsfelt. Overordnet er målet at 

højne kvaliteten i erhvervsuddannelserne:  

Kvaliteten i erhvervsuddannelserne skal derfor forbedres markant gennem mere 
og bedre undervisning. Det skal sikres gennem en flerstrenget indsats med afsæt i 
mere undervisningstid, et markant løft af lærernes kompetencer, en tydeligere 
kobling af skoleundervisningen og praktikuddannelsen samt mere varieret og 
differentieret undervisning, som tager udgangspunkt i den enkelte elevs behov og 
faglige interesser (Undervisningsministeriet, 2014, p. 36). 

 

Indenfor det organisatoriske aspekt er der særligt fokus på at understøtte undervisningens 

kvalitet gennem kompetenceudvikling af lærere. Lærernes kompetenceløft af 

undervisningskompetencer har både fokus på erhvervsfaglige kompetencer og på pædagogiske 

kompetencer. De erhvervsfaglige kompetencer kan bl.a. kvalificeres ved, at lærerne deltager i 

virksomhedsforløb for at styrke sammenhængen mellem skole og praktik samt den praksisrelaterede 

undervisning på grundforløbet. De pædagogiske kompetencer skal udvikles gennem formel 

uddannelse, fx deltagelse i en pædagogisk diplomuddannelse. De pædagogiske kompetencer skal 

bl.a. bidrage til:  

- Styrkelse af differentiering. Differentiering er en tilpasning af undervisning til de konkrete 

elevers forudsætninger og interesser, fx gennem differentierede opgaveformer. Elev-

differentiering præsenteres også som en mulighed, hvor der arbejdes med niveaudeling af 

eleverne med forskellige slutkompetencer som mål. 

- Kobling af skoleundervisningen og praktikuddannelsen. Koblingen er en understøttelse af 

vekseluddannelsesprincippet og en styrkelse af praksisrelateret undervisning, hvor læreren 
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fx benytter eksempler og cases fra erhverv og brancher og dermed kobler fagligt stof til 

erhververnes praksis. Endvidere er der også fokus på planlægning til praktik samt 

opsamling af elevernes erfaringer efter praktikperioder. 

- Styrket anvendelse af it. 

 

Styrket anvendelse af it og it-støttet undervisning er udfoldet i strategien ”Den digitale 

erhvervsuddannelse” (Undervisningsministeriet, 2015), der præsenterer fire sigtelinjer, der skal 

bidrage til ”udnyttelsen af digitaliseringens muligheder på erhvervsuddannelserne” (ibid., s. 4). 

Strategien knytter an til erhvervsskolereformens tre mål: højere gennemførsel (flere skal fuldføre en 

erhvervsuddannelse), bedre uddannelse (at alle skal udfordres, så de bliver så dygtige, de kan) og 

styrket trivsel (trivslen på erhvervsuddannelserne skal styrkes). De fire sigtelinjer er: 

1. Ledelse og implementering af fælles pædagogisk og didaktisk grundlag. 

2. Videndeling. 

3. Ændrede tilrettelæggelsesformer for undervisningen. 

4. Kobling mellem skole- og praktikforløb. 

 

Den it-støttende undervisning skal på den ene side være et middel eller en løftestang til at løfte de 

ovenfor beskrevne indsatser, fx differentieret undervisning og styrket kobling mellem skoleforløb 

og virksomhedspraktik. På den anden side bliver it også set som en løftestang for et generelt løft 

af undervisningens kvalitet: ”Det gælder om at finde de områder, hvor digitalisering kan gøre en 

forskel” og ”digitalisering skal medtænkes som et blandt mange værktøjer i tilrettelæggelsen og 

gennemførelsen af undervisningen samt i forbindelse med evaluering af eleverne” (ibid., s. 4). 

Danmarks evalueringsinstitut (EVA) har på baggrund af strategien udarbejdet et 

inspirationskatalog, der giver eksempler på, hvordan erhvervsskoler konkret har arbejdet med de 

fire sigtelinjer (EVA, 2015).  

Kataloget definerer it som et pædagogisk redskab: ”et middel, man kan lære med” (ibid., s. 4) og 

pointerer, at der er et skel mellem at forstå it som middel og forstå it som mål, dvs. noget man skal 

lære om, fx på SOSU-skolerne at ruste eleverne til øget brug af velfærdsteknologier (det som 

ovenfor beskrives som it i uddannelsespolitikken). 

Katalogets formidlingsmetode er at samle ”gode erfaringer og viden om, hvordan man kan arbejde 

med it og digitale læremidler i undervisningen på erhvervsuddannelserne” (ibid., s. 3). Dvs. at 

kataloget har fokus på at identificere elementer af god praksis, dvs. ”hvad der har virket for andre” 
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og dermed muligvis kan inspirere til og evt. vejlede til anvendelse i praksis. Nedenfor beskrives 

katalogets gennemgang af de fire sigtelinjer og hvilke erfaringer, der kan formidles videre. 
 

Ledelse og implementering af fælles pædagogisk og didaktisk grundlag fokuserer på organisatoriske 

og ledelsesmæssige forhold som afgørende for at indløse pædagogiske og didaktiske potentialer. 

Det indebærer fx, at skoler har et klart mål for digitaliseringen, og at hele organisationen er tænkt 

ind i en samlet løsning. Ledelsens opgave er fx at sikre, at lærerne har tilstrækkelige kompetencer 

til at gennemføre øget digitaliseret undervisning, fx gennem kendskab til forskellige digitale 

redskaber og hvordan digitale redskaber anvendes. Generelle strategier for implementering er:  

- Nedsættelse af tværgående arbejdsgruppe, der kan arbejde med at formulere behov for erfa-

grupper, systemoptimering, kompetenceudvikling og udvikling af videndelingsfora 

- Afsættelse af tid og ressourcer til kompetenceudvikling af medarbejdere, især baseret på 

”learning-by-doing-øvelser” 

- Kurser i it-didaktik, der giver lærerne værktøjer, der muliggør, at de kan udnytte de digitale 

muligheder i deres undervisning  

- Afstemning af indholdet i lærerens kompetenceudvikling med skolens indsatsområde 

tilpasset fagspecifikke og lokale undervisningsforhold 

- Fokus på understøttende elementer, fx valg af LMS-systemer, hardware, software, 

videndelingsportaler og tværgående erfa-grupper 

 

Videndeling handler om organisatorisk at understøtte lærernes muligheder for at dele erfaringer, 

undervisningsmaterialer og undervisningsforløb på både lokalt skoleniveau og nationalt niveau. 

Potentialet er, at lærerne arbejder med at gøre deres it-materiale tilgængeligt for alle på skolen, 

således at ikke alle skal ”opfinde den dybe tallerken”. Udfordringen er at nedbryde usikkerheden 

over at dele undervisningsmaterialer og –forløb samt usikkerhed i forhold til at kunne omsætte 

andres erfaringer til egen praksis. En anden udfordring er, at strukturen for videndeling skal tænkes 

godt igennem.  

Generelle strategier for implementering er opbygning af videndelingsfora, både interne og eksterne: 

- Interne videndelingsfora er fx erfa-grupper på tværs af afdelinger, faste faggruppe-møder 

eller faste møder for undervisere med særlige funktioner, fx de undervisere, der kun 

underviser online. Mødernes indhold kan være erfaringer med konkrete it-værktøjer, 

afprøvning af cases, fx test af et program, eller intern sparring og erfaringsudveksling. En 

anden type videndelingsfora er organiseret omkring virtuelle vidensportaler eller 
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materialebanker, hvor man fx deler undervisningsmateriale. Det er her vigtigt, at en portal er 

klart indekseret, så det er let at finde bestemt indhold. 

- Eksterne videndelingsfora er mødefora med andre erhvervsskoler, primært omkring 

erfaringsudveksling (ikke materiale-udveksling). EMU’erne bruges ikke i større 

udstrækning.  

- Udvikling af en stærk videndelingskultur implicerer en ændret underviserrolle med fokus på 

kollegial sparring og samarbejde. Gode greb kan være sidemandsoplæring i trygge rammer, 

hands-on-undervisning og oplæg blandt kollegaer. Endelig er det vigtigt ledelsesmæssigt at 

italesætte værdien og potentialet ved videndeling. 

 

Kobling mellem skole- og praktikforløb. Digitalisering giver muligheder for at understøtte 

koblingen mellem de aktiviteter, der foregår i skolen og i elevernes praktikforløb. Det handler om 

gensidig orientering og dialog, dvs. at lærerne orienteres om konkrete elementer i praktikforløbet, 

og at praktikvirksomheden orienteres om indholdet i undervisningsforløbet og har mulighed for at 

orientere sig i de anvendte undervisningsmaterialer. For eleverne handler det om at lette overgangen 

fra skole til praktik, hvorved der for det første kan skabes sammenhæng i den enkelte elevs læring 

og understøtte vejledning af eleverne, og for det andet dæmme op for, at eleverne får et 

”praksischok”.  

Koblingen mellem skole- og praktikforløb kan med fordel ske ved at benytte en fælles platform, 

som gør det muligt at udveksle oplysninger om elevernes uddannelsesforløb, elevernes egen 

dokumentation for læring fx ved opbygning af en e-portfolio, karakterer og fravær.  

Generelle overvejelser til implementering af en fælles LMS-platform er: 

- Skolens rolle og bidrag til platformen: Formidle viden om mål og rammer for oplæring i 

virksomheden og målene for skoleundervisningen, samt elevens præstationer, særlige 

forudsætninger (fx ordblindhed) og afsluttede opgaver i skoleperioden. Gør det muligt at 

den oplæringsansvarlige hurtigt kan orientere sig om eleven og tage højde for det i 

praktikperioden. 

- Praktikstedets rolle og bidrag til platformen: Kan oprette praktikaktiviteter, fx 

virksomhedsspecifikke opgaver, afvinke praktikmål og knytte bemærkninger til elevens 

arbejde med målene.  

- Elevens rolle og bidrag til platformen: Kan dokumentere sine aktiviteter ved at udnytte 

digitale optageværktøjer.  
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- Platformen og dens brug skal være båret af enkle administrative arbejdsgange. Skoler kan 

tilbyde opstartssparring og intromøder med praktikvirksomheden samt udarbejde en hands-

on-vejledning til, hvordan man navigerer i og bruger systemet.  

- Optimere samarbejdet løbende: Løbende dialog mellem praktiksteder og skoler. 

 

 
Didaktik 
 

Det tredje sigtelinje i strategien for den digitale erhvervsuddannelse er Ændrede 

tilrettelæggelsesformer for undervisningen og kan dermed siges at høre ind under Didaktik som 

udviklingsfelt, jf. modellen ovenfor. 

Inddragelse af digitale læremidler forudsætter en anden didaktik, her primært forstået som 

overvejelser om indhold og metoder i undervisningen. Potentialet ved brug af digitale midler er 

bl.a., at man kan skabe større variation i undervisningen ved fx at inddrage video og quizzer, at de 

fleste elever er fortrolige med brug af digitale teknologier i deres hverdag og at man lettere kan 

skabe en differentieret undervisning. Udfordringen er, at brug af digitale læremidler kræver en 

tydelig rammesætning, dvs. at det skal være tydeligt, til hvad og hvornår digitale teknologier skal 

benyttes. 

Strategier til implementering af en it-didaktik er:  

- Tydelig rammesætning af undervisning: hvad skal der ske, hvornår og hvordan og med brug 

af hvilke teknologier. 

- Samarbejd med eleverne om at udvælge relevante it-værktøjer eller programmer, dvs. udnyt 

elevernes digitale kompetencer.  

- Skab differentieret undervisning, fx ved at introducere visuelt baserede it-værktøjer til 

elever, som ikke er sprogligt stærke (dvs. video i stedet for teksttunge artikler). Fagligt 

stærke elever kan udfordres ved, at de i højere grad kan arbejde selv i e-læringsportaler, og 

fx få præsenteret ekstraopgaver eller arbejde med undervisningsforløb tilpasset deres faglige 

niveau.  

- Udnyt blended learning og flipped classroom-princippet, dvs. veksling mellem 

onlineundervisning og tilstedeværelsesundervisning. Potentialet ved onlineundervisning er, 

at man kan give eleverne frihed til bedre at tilrettelægge deres deltagelse, dæmme op for 

geografiske udfordringer og samtidig give mulighed for en nødvendig arbejdsro for nogle 

elever.  
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- Udnyt digitale evalueringer og tests i forbindelse med et undervisningsemne for hurtigt at få 

indblik i elevernes faglige forståelse af stoffet, deres udfordringer og dermed mulighed for 

at justere undervisningen. Fordelen for eleverne er, at de får en hurtig feedback på deres 

forståelse af det aktuelle stof.  

 

Den nuværende it-strategi har på et didaktisk niveau særligt fokus på videndeling og planlægning. I 

vores undersøgelse har vi været interesseret i at undersøge it-pædagogiske indsatser på flere 

relaterede didaktiske områder: planlægning, gennemførsel, evaluering, praktik samt videndeling og 

samarbejde.  

 

Læring 
Det sidste udviklingsfelt handler om at have blik for, hvordan it kan understøtte elevernes 

læring. Overordnet kan man sige, at it bidrager til nye former for interaktion med det faglige 

stof, fordi det kan repræsenteres på nye måder, fx gennem video eller augmented reality. 

Endvidere kan eleverne også benytte it-værktøjer i deres gruppearbejde, fordi de understøtter 

elevernes samarbejde, deling af læringsressourcer og produktion af fælles produkter, fx 

gennem samskrivningsprogrammer. En undersøgelse på gymnasieområdet 

”Undervisningsorganisering, -former og –medier – på langs og på tværs af fag og gymnasiale 

uddannelser” (Mathiasen, Dalsgaard, Degn, Aaen, & Brink Thompsen, 2014) viser, at elevernes 

brug af fx it-værktøjer fra deres egen medievirkelighed har styrket deres engagement og deltagelse i 

undervisningen. Endvidere kan it understøtte elever med skrive-læse-vanskeligheder ved at 

tilbyde kompenserende læremidler som fx tekst-til-tale-programmer eller skriveværktøjer med 

indbyggede ordforslag og staveværktøjer. En tredje mulighed er, at it understøtter elevens 

deltagelse i mere individualiserede læringsforløb organiseret som individuelle online-forløb.  
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Erhvervsskolelærerens erfaringer og holdninger til it 

 

Denne rapport præsenterer resultatet af en interviewundersøgelse, hvor vi har undersøgt 

erhvervsskolelæreres tilgang til it-brug. Undersøgelsen undersøger lærernes erfaringer og 

holdninger til it i forhold til fem didaktiske praksisfelter:  

• Undervisningspraksis  

• Planlægningspraksis  

• Evalueringspraksis  

• Praktik  

• Samarbejde og videndeling 

 

Disse fem praksisfelter er valgt, fordi de er en central del af lærernes praksis, og fordi der er knyttet 

forskellige intentioner, strategier og ressourcer til hvert praksisfelt. Undersøgelsens formål er 

således at give et systemisk indblik i erhvervsskolelæreres erfaringer og holdning til brug af it i 

deres praksis. 

En lærers praksis definerer vi med udgangspunkt i Reckwitz (2002): 

En praksis […] er en rutine-baseret handling, som består af forskellige 
elementer, der er gensidigt forbundet til hinanden i forskellige former; kropslige 
aktiviteter, mentale aktiviteter, ’ting’ og deres brug, baggrundsviden i form af 
forståelse, ’know-how’, følelser og viden der er motiverende. En praksis er en 
måde at lave mad, at forbruge, at arbejde, at undersøge, at tage sig af sig selv og 
andre etc. (Reckwitz, 2002, s. 249-250)  

 

At undervise, at planlægge og at evaluere er også eksempler på en praksis. En praksis består således 

af elementer, der er forbundne. Hvis vi som eksempel tager undervisning som praksis, kan man 

sige, at det er en praksis, der består af følgende elementer: 

- Rutine-baseret handling: at undervise består af genkendelige handlinger med opbygning af 

forløb i en særlig dramaturgi bestående af organisering, formidling, spørgsmål, diskussion, 

opsamling mv. 

- Kropslige elementer: læreren er i klasserummet (eller i det virtuelle rum) 

- Tingslige elementer: læreren bruger forskellig ting i sin undervisning, fx tavler, tastatur, 

skærm, programmer, LMS-systemer mv. ’Tingene’ er ressourcer til at kommunikere med, 

strukturere med, præsentere indhold med. ”At udføre en praksis betyder meget ofte at man 
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skal bruge bestemte ting på bestemte måder” (ibid., s. 252). Ting og redskaber er således en 

del af lærerens praksis og er samtidig med til at forme denne praksis. 

- Følelsesmæssige og erfaringsmæssige elementer: læreren har forskellige forståelser af, hvad 

god undervisning er, som læreren bl.a. bygger på erfaringer med, hvad der virker – en slags 

”know-how”.  

 

Det er lærerens praksis, der udgør grundlaget for lærerens pædagogiske holdning, dvs. det er 

lærerens praksis, der er med til at skabe, vedligeholde og ændre lærerens pædagogiske holdninger. 

It er her en ting, der er forbundet med kropslige og mentale aktiviteter og rutiner, der knytter an til 

særlige erfaringer om, hvordan it virker. It er på flere måder viklet ind i lærerens praksis og også i 

elevens praksis: ”En praksis er således en rutiniseret måde hvorpå kroppe flyttes, ting håndteres, 

subjekter behandles, ting beskrives og verden forstås” (ibid., s. 250).  

 

Det der kendetegner fx undervisning som praksis er, at læreren i løbet af en dag indgår i mange 

forskellige praksisser på mange forskellige arenaer og med flere forskellige elevgrupper. Lærerens 

praksis er derfor ikke kun lærerens individuelle praksis, dvs. det er ikke lærerens egen pædagogiske 

grundholdning, der determinerer it-brugen. Lærerens it-brug indgår i en større skole-kulturel og 

social praksis. Didaktik som udviklingsfelt skal derfor ses i tæt samspil med de tre øvrige 

udviklingsfelter: uddannelsespolitik, didaktik og læring/elevernes it-kultur. Det er dog heller ikke 

kun den større sociale praksis, som sætter normerne for, hvad læreren gør i sin undervisning; 

læreren har sin autonomi indenfor klasserummet og i interaktionen med eleverne. Men lærerens 

praksis befinder sig i et mødested mellem skolens sociale praksis og lærerens egne rutiner, som 

Reckwitz siger: ”Fordi der er forskellige sociale praksisser og enhver aktør udfører mange 

forskellige sociale praksisser, er individet det unikke mødested mellem praksisser og kropslige/ 

mentale rutiner” (ibid., s. 256). Derfor er lærerens praksis også et interessant område at undersøge i 

samspillet mellem it-teknologiens muligheder, skolens kultur, elevernes forudsætninger og 

interesser samt lærerens egne mentale og kropslige rutiner.  

Præmissen for undersøgelsen er, at lærerne er centrale aktører både for etablering af elevernes 

læringsmiljø og deres læringsveje i undervisningen, for transformation af eksterne mål til konkrete 

læringsforløb og at de har en nøglerolle for implementering og transformation af it i undervisningen 

(Hansen & Rosenlund, 2018). Endvidere er it også et mangesidigt fænomen, der indgår på 

forskellige måder i forskellige praksisser. It er således både (Hansen, 2010): 
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- En måde at repræsentere viden på (et semantisk læremiddel) 

- Et redskab til at understøtte forskellige læringsaktiviteter, fx finde og skabe information, 

kommunikere og samarbejde om opgaver og understøtte læsning og skrivning (et funktionelt 

læremiddel) 

- Et medie for faglig formidling (et didaktisk læremiddel) 

- En overordnet kontekst for læring og undervisning i en skole (et læringsmiljø). 

 

Vi undersøger her læreres it-pædagogik på tværs af skoleformer, fag og institutioner.  

 

Eksisterende forskning 
 

Generelt viser forskningen, at it-brug kan forbedre eksisterende metoder og introducere til nye 

metoder, fx: selvorganiseret læring (Tullis & Benjamin, 2011), online diskussioner (Bender, 2003) 

visualisering og aktiv læring (Dori & Belcher, 2005), kollaborativ læring (Kreijns, Kirschner, & 

Jochems, 2003), networked learning (Goodyear, 2005), udvikling af elevernes problemløsnings-

kompetencer (Nordstrom & Korpelainen, 2011). 

It-teknologiens uddannelsesmæssige effektivitet afhænger grundlæggende af, hvorvidt den hjælper 

lærere og elever i forhold til at opnå deres undervisnings- og læringsmål. It er ikke en homogen 

intervention, men afhænger af en række andre faktorer:   

Thus, it is arguable that it is aspects of the goals of instruction, pedagogy, teacher 
effectiveness, subject matter, age level, fidelity of technology implementation, and 
possibly other factors that may represent more powerful influences on effect sizes 
than the nature of the technology intervention. It is incumbent on future 
researchers and primary meta-analyses to help sort out these nuances, so that 
computers will be used as effectively as possible to support the aims of instruction 
(Tamim, Bernard, Borokhovski, Abrami, & Schmid, 2011, p. 17). 

 

I denne undersøgelse zoomer vi især ind på den pædagogiske faktor, som det, der influerer lærernes 

konkrete it-brug, og dermed bliver andre faktorer som mål, fag, lærerens eksisterende it-

kompetencer og deres alder, sat i baggrunden. Pædagogisk set har lærere forskellige tilgange til 

undervisning, selvom de underviser i det samme stof, og disse tilgange har effekt på elevernes 

læring. Disse forskelle skyldes både de fag, der undervises i, og de sociale kontekster, hvori 

undervisningen foregår. Men det skyldes også lærernes forståelse af god undervisning – deres 

pædagogik eller undervisningsmæssige grundholdning. Lærerens tilgang til undervisning har på den 
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ene side effekt på elevernes læring (Trigwell, Prosser, & Waterhouse, 1999). På den anden side kan 

lærerens tilgang til undervisning også udgøre et grundlag for en ændring af deres praksis. Der ligger 

således en pædagogisk udviklingsmulighed i at synliggøre lærerens tilgang til undervisning og 

dermed skabe en udvidet opmærksomhed på relationen mellem læring og undervisning: ”The most 

general quality of a sophisticated conception of teaching seems to be this extended 

awareness of the relationship between learning and teaching.” (Entwistle, Skinner, Entwistle, 

& Orr, 2000, p. 24).  

Læreren er således en nøgle-agent – både i forhold til at skabe og facilitere et læringsmiljø, 

som muliggør elevernes aktive læring, samt at understøtte engagementet i deres læring. 

 

Gonzáles (2012) undersøger universitetslæreres tilgange til e-læring og deres brug af it-teknologier 

og han identificerer tre strategier: 

- En informations-fokuseret strategi: it bruges som et middel til at formidle information og 

fagligt indhold 

- En kommunikations-fokuseret strategi: it bruges til at understøtte studerendes læring  

- En kollaborations-fokuseret strategi: it bruges til at skabe rum for studerendes samarbejde 

og videnskonstruktion 

 

Bliuc et al. (2012) har lavet et studie af erhvervsskolelæreres tilgang til blending learning. Her 

identificeres fem tilgange til undervisning: 

1) tilbyde detaljerede og relevante materialer 

2) gøre elevernes praktiske behov lettere og tilgængelige 

3) sikre passende niveau af computer literacy til at forbedre kontakt mellem elev og lærer og 

sikre trivsel 

4) udnytte muligheder i en blended kontekst for at sikre bedre læringsbehov 

5) forstærke kvaliteten af elevernes læring og udvikle komplekse færdigheder. 

 

En særlig interessant undersøgelse er Khan og Markauskaites undersøgelse af erhvervsskolelæreres 

tilgang til it: ”Approaches to ICT-enhanced teaching in technical and vocational education: a 

phenomenographic perspective” (Khan & Markauskaite, 2017). De identificerer fem tilgange til 

undervisning: 
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A. A teacher-focused, information-oriented strategy with the intention of effectively delivering 

subject content 

B. A teacher-focused, feedback-oriented strategy with the intention of achieving intended 

course outcomes; 

C. A teacher-focused, practice-oriented strategy with the intention of linking theoretical and 

practical knowledge; 

D. A student-focused, facilitation-oriented strategy with the intention of creating active 

learning opportunities for developing students’ understanding; 

E. A student-focused, industry-oriented strategy with the intention of developing students’ 

knowledge and skills to meet industry’s needs. 

 

Undersøgelsen viser, at lærernes tilgange til it-støttet undervisning bevæger sig i et kontinuum 

mellem den lærer-fokuserede tilgang og den mere elev-orientende tilgang. I den lærer-fokuserede 

tilgang er læreren fageksperten, der selv er ansvarlig for at formidle fagindhold til eleverne og it-

værktøjer er her et middel til at levere indhold og dele kursusmaterialer. I den elev-fokuserede 

tilgang er læreren i højere grad facilitator og skaber af rum for elevernes læring.  

 

Metode – interviews i et fænomenografisk perspektiv 
Vores undersøgelse, som ligger til grundlag for denne rapport, bygger på interviews med 16 lærere. 

Interviewpersonerne er udvalgt som repræsentanter for forskellige skoleformer, fag og regionale 

tilknytninger med den hensigt at få maksimal variation i deltagernes erfaringer og deres syn på 

fænomenerne (dog lykkedes det kun at få ét tilsagn om interview med én repræsentant fra en 

landbrugsskole): 

 
 Jylland Fyn Sjælland og øerne 

Merkantile x, x X x, x, x 

Tekniske x, x x, x x 

SOSU-skoler  x, x X x 

Landbrugsskoler  X  

Interviewpersonernes institutionelle og regionale forankring 

 

Interviewene er kvalitative forskningsinterview med det ”formål at indhente beskrivelser af den 

interviewedes livsverden med henblik på at fortolke betydningen af de beskrevne fænomener” 
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(Kvale & Brinkmann, 2009, p. 19). Interviewene er foretaget med udgangspunkt i en interview-

guide for at opnå en dybdegående indsigt i lærerens holdninger til it-brug i praksis. Interviewguiden 

er designet omkring fem praksisformer med fem forskellige temaer: 

 
 Intention = 

hvordan tænker 
lærere om deres 
praksis? 

Metode 
(strategi) = 
hvordan 
handler lærere? 

Ressource = 
hvilke ressourcer 
har de til 
rådighed? 

Udvikling = 
hvordan kunne de 
tænke sig at udvikle 
deres praksis? 

Kritik = har de 
evt. kritik af 
nuværende 
vilkår? 

Planlægning      
Undervisning      
Evaluering      
Praktik      
Samarbejde og 
videndeling 

     

Figur: Interviewguide 

 

Selvom interviewguiden er struktureret i forhold til disse felter og temaer, så er spørgsmålene stadig 

åbne og med fokus på deltagernes mulighed for at gå i dybden med at beskrive deres egne 

erfaringer. Interviewene tog 40-60 minutter og var digitalt audio-optagede og efterfølgende 

transskriberede.  

Interviewene er behandlet på grundlag af den fænomenografiske metode (Booth & Marton, 1997; 

Marton & Pong, 2005; Tight, 2016). Metoden undersøger, hvordan mennesker oplever og forstår 

aspekter af verden omkring dem, dvs. deres emiske perspektiv på verden og deres brug af begreber 

og perspektiver. Antagelsen er, at mennesker oplever bestemte begivenheder på et begrænset antal 

af kvalitativt forskellige måder, som er logisk koblede. Den fænomenografiske undersøgelse har 

som intention af kortlægge fænomener og derefter kategorisere disse fænomener – netop med 

intentionen om at kortlægge og beskrive (grafi = beskrive) noget. Fænomenografien bygger på et 

socialkonstruktivistisk grundlag, dvs. at man vil forstå fænomener i forhold til de sociale 

situationer, hvori de erfares. I vores indkredsning af en social situation tager vi udgangspunkt i en 

overordnet tilgang; dvs. vi ser ikke fænomener i forhold til konkrete undervisningsforløb eller 

klasserumsstudier, men overordnet i forhold til en række typificerede didaktiske situationer, som er 

planlægning, undervisning, evaluering, praktik samt videndeling og samarbejde. Sådanne didaktiske 

situationer er på den ene side grundlæggende i læreres pædagogiske arbejde – på den anden side er 

disse situationer også under udvikling og er under indflydelse af især den teknologiske udvikling. 

Målet med den fænomenografiske undersøgelse er at producere en række kategorier som er logisk 

og hierarkisk organiserede (Marton, 1994). Kategorier afspejler forskellige måder, som en gruppe 
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kollektivt kan erfare et fænomen på. Relationerne mellem forskellige kategorier afspejler her et 

udfaldsrum (Outcome space), som udtrykker en overordnet erfaring af et givet fænomen.  

Undersøgelsen har dermed fokus på at identificere læreres praksisviden, inspireret af den 

amerikanske uddannelsesforskers Shulmans begreb ”The Wisdom of Practice” (Shulman & Wilson, 

2004). Målet er i første omgang at lade praktisk viden komme i spil og på den måde indfange 

konkrete praktiske erfaringer. De bliver i næste omgang gjort til genstand for videre kategorisering 

og undersøgelse.  

Analysen forløb i tre trin: Først opdelte vi transskriptionerne i forhold til temaer og umiddelbare 

kategorier blev udvalgt. Dernæst kategoriserede vi temaerne som udtryk for særligt didaktiske 

principper, dvs. måder at tænke om it i undervisningen på. I det tredje trin genlæste vi vores 

analyser og udviklede dels en typologi for lærernes it-pædagogiske holdninger – de fem didaktiske 

scenarier –, dels indkredsede vi en liste over didaktiske udfordringer og dilemmaer. 

Nedenfor præsenterer vi undersøgelsens resultater inddelt efter de didaktiske praksisformer og de 

fundne didaktiske principper, som vi har fundet i tilknytning til forskellige didaktiske 

praksisformer. 

 

Undervisning som didaktisk praksis 
 
Differentierende og fleksibel undervisning 
I en rapport beskriver EVA vigtigheden af differentieret undervisning i erhvervsuddannelserne, idet 

”Eleverne kan have gavn af at kunne vælge mellem forskellige produkttyper og 

formidlingsformater indenfor den samme opgave” (EVA 2014). Af interviewene fremgår det, at 

lærerne generelt set ser differentiering som en væsentlig del af undervisningen, og at de derfor tager 

hensyn til elevernes forskellige forudsætninger og interesser og måder at deltage i undervisningen 

på. Differentiering af undervisningen og dermed design af differentierede undervisningsforløb 

understøttes gennem brug af forskellige it-ressourcer og undervisningsmetoder. Citatet nedenfor 

beskriver differentierende undervisning på grundlag af undervisningsmetoden flipped learning og 

med særligt fokus på at designe fleksibel undervisning, der øger elevernes mulighed for at deltage 

aktivt i undervisningen både før og under lektionerne: 

For mig er god undervisning, når jeg rammer så mange elever som muligt, både i 
forhold til, at der er en differentiering, altså hvad er deres læringsstil. God 
undervisning for mig er, når eleverne er aktive og jeg ikke kun er formidleren. 
God undervisning for mig er Flipped Learning, hvor eleverne skal undersøge 
noget inden de får et oplæg. Og god undervisning er, at man har et godt udbud af 
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forskellige måder at tilegne sig en viden på. Det kan være, der er nogen, der har 
lyst til at læse eller se en film. Altså jeg har en fiskedam eller en bred palette af, 
hvordan kan man få noget viden om det her. Jeg vil meget gerne have inddraget 
mine elever i undervisningen, hvor jeg ikke er den mest talende. 

 

Flere af lærerne fremhæver, at de kombinerer forskellige modaliteter (tale, skrift, lyd, video) 

gennem inddragelse af it-ressourcer for at skabe en differentieret og understøttende undervisning:  

Så bruger jeg altså it som for eksempel PowerPoint, hvor det er en nem måde at 
lave noter til sig selv på, men tit så gør jeg faktisk det, at jeg ikke viser en 
PowerPoint. Jeg gør det, at jeg kombinerer det jeg siger, med det jeg viser på 
PowerPointen. Men der er også meget jeg kan finde på at skrive på gammeldags 
måde. Jeg har en tavle, hvor jeg både kan vise PowerPoint og hvor jeg kan skrive 
lidt forskelligt.  

Gennem denne multimodale undervisningsform formidler læreren gennem forskellige kanaler og 

skaber således en differentieret formidlingsform. En anden lærer understreger også koblingen af 

undervisningsdifferentiering og elevernes mulighed for at tilgå det faglige stof gennem forskellige 

modaliteter:  

Nogen kan måske læse en tekst, og så har de tilegnet sig den viden, der skal til, 
hvor andre måske ved at se en video og se den et par gange kan opnå samme 
viden. Så i forhold til hvordan den enkelte elev bedst kan lære, der åbner de her 
redskaber op for, at vi kan få dem klædt bedre på. 

 

It-redskaber bruges her som metafor for at ’klæde eleverne på’. En anden lærer bruger metaforen 

”at ramme dem” om fordelen ved brug af it-redskaber: 

Det skal være sådan, at eleverne har følt, at det har givet mening, det jeg har haft 
med dem. De skal have oplevet, at der har været flere typer af læringsredskaber 
eller metoder i brug, og at de alle sammen føler sig ramt på en eller anden måde, 
eller at de har oplevet, at de har fået noget ud af det. 

 

Brugen af forskellige it-værktøjer giver både differentierede muligheder for elevernes måder at 

tilegne sig stof og deltage i undervisningen på, og de giver også læreren mulighed for at designe et 

multimodalt og differentieret læringsmiljø, hvilket en lærer beskriver som en ”krydret” 

undervisningsform:  
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Vi har videoer vi kan lægge ind, vi har quizzer, også bare billeder. På denne 
måde kan vi gøre undervisningen lidt mere krydret, altså det er sådan et drys, vi 
kan bringe udover, plus at vi måske rammer elever på forskellige måder. 

  

En anden lærer fremhæver brugen af interaktive feedback-programmer, som fx Kahoot, som en 

måde, hvorpå det er muligt at differentiere undervisningen samt at få viden om elevernes forståelse 

af det faglige stof:  

Jeg benytter online Kahoot, og så laver jeg selv spørgsmål. Det plejer at være 
sådan lidt afslappende og sådan lidt morsomt. Der går helt klart konkurrence i 
det, men det er også en test for dem, om hvor meget de har forstået. Og jeg kan se 
resultatet, og måske er der noget jeg skal have repeteret. Det fungerer godt. 

 

En central rammefaktor for lærernes etablering af differentieret undervisning er deres brug af 

skolens LMS-system. LMS-systemet er her en paraply over forskellige ressourcer og 

læringsaktiviteter, hvor læreren både kan lægge sine undervisningsnotater ud og bruge platformen 

som grundlag for fx quizzer og afleveringer:  

Altså som udgangspunkt, så bruger vi platformen Moodle og vi kalder den 
Elevshare, men det er Moodle. Vi bruger den rigtig meget som interaktiv 
platform. Den bliver også brugt til nogle PowerPoints og Word-dokumenter, og 
den bliver også brugt til quizzer og afleveringer.  

 

Inkluderende undervisning 
En differentieret undervisning sigter på den ene side mod at udvikle et varieret og udfordrende 

læringsmiljø, og på den anden side mod at inkludere flest mulige elever i undervisningen, fx elever 

med særlige læringsvanskeligheder eller udfordringer. Generelt er inkluderende undervisning en 

vigtig del af lærernes undervisningspraksis. En lærer beskriver it’s rolle for inkluderende 

undervisning således:  

Fordelen ved brug af it er, at vi har mange elever med forskellige 
skrivevanskeligheder og forståelses-problematikker, med anderledes læringsstile 
end skrift og læsning. De har super god brug af de her it-værktøjer. De oplever 
virkelig de kan noget, og der sker noget. De føler sig som kæmpe succes. 

 

It-redskaberne bidrager her til at styrke elevernes empowerment; De oplever virkelig de kan noget, 

og de kan opleve, at de i højere grad inkluderes i skolens læringsfællesskab. Det er dog ikke kun it, 
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der ses som centralt her, hvor også lærerens ressourcer til at organisere en mere individuel 

orienteret undervisning opfattes som værende vigtig, som en lærer udtrykker det:  

Altså, jeg har den holdning, at en-til-en, der kan vi trække alle elever igennem, 
uanset om de har Asperger eller ADHD, eller om de er ordblinde. Hvis jeg har en 
elev en-til-en, så kan jeg få dem gennem uddannelsen […] Så det handler om, at 
vi har ressourcerne i mennesker og tid. Altså det er tid og mennesker, der er brug 
for. Jeg tror ikke digitalisering alene eller it alene er løsning på undervisningen. 

 

Aktiv læring 
Det aktive læringsprincip handler om at udfordre og engagere eleverne gennem opgaver og andre 

former for aktiviteter. En lærer beskriver potentialet i (og forudsætningen for) den aktive læring 

således: 

Det er, at man har tid til det. Og i gamle dage, der sad vi meget med PowerPoint 
for eksempel, og så sad vi i klassen og kørte det igennem. Eleverne keder sig bare 
ihjel over sådan noget. Så det handler om at aktivere eleverne på en eller anden 
måde og det kræver forberedelsestid. 

 

En metode til at skabe aktiv læring er at tage udgangspunkt i elevernes egen it-kultur og erfaringer 

med digitale spil og sociale medier. En lærer beskriver, hvordan hun udnytter it i forhold til at 

designe opgaver og aktiviteter:  

Det er vildt, hvad man kan efterhånden. Bare det i Canvas som måske ikke er det 
mest moderne, men der kan jeg gå ind og lave en digital opgave til dem. Det kan 
være et spil i stedet for en skriftlig opgave, hvor eleverne skal give svar på 
spørgsmål. Især med de unge mennesker vi har med at gøre, som godt kan lide 
spil og som bruger meget tid på nettet og de sociale medier. Det er lidt sjovt, at 
jeg kan stå og undervise i fotosyntese eller celledeling, og det har de svært ved at 
lære. Men der er aldrig nogen, der har lært dem at bruge deres mobiltelefon; det 
kan de selv finde ude af. Så hvis man kan finde den samme motivation for at lære 
dem de mere teoretiske eller faglige ting, så tror jeg det vil blive helt vildt. 

 

En anden lærer bruger Facebook som et aktiverende læringsmiljø og som en platform for 

videndeling, for på den måde at skabe en kobling mellem elevernes personlige mediekultur og 

skolens læringsmiljø: 

Jeg har faktisk været aktiv bruger af Facebook, og jeg har en profil, der kun har 
noget med mit arbejde at gøre. Når jeg starter et nyt hold, så starter vi lukkede 
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grupper, hvor vi herinde blandt andet deler film og vi deler viden, men det kan 
også gå den anden vej, at man deler nogle fejl. 

Den aktive læring består også i, at eleverne opbygger deres personlige læringsmiljø, og fx anvender 

søgemaskiner, som eksempelvis Google, som en personlig læringsplatform, hvor de kan søge 

information og få hjælp til opgaveløsning, som en lærer beskriver det her:  

Eleverne bruger en del Google. De opgaver jeg udleverer til dem, hvis de ikke 
kan løse dem, så siger jeg: I må prøve at finde ud af dem og så løse dem. 

 
It som repræsentations- og interaktionsform  
Elevernes adgang til information og forståelse af det faglige stof handler ikke kun om, at der findes 

forskellige kilder til det faglige stof, men også, at det faglige stof kan repræsenteres på nye måder. 

Virtual Reality (VR) er et eksempel på en ny repræsentationsform. En lærer – tilknyttet SOSU-

uddannelsen – anvender VR som et visuelt læringsredskab og ser det som en mulighed for at koble 

teori og praksis:  

Altså i øjeblikket har vi to VR-systemer som vi bruger i den store Oculus Rift og 
så har vi Oculus Go brillerne [eksempler på VR headset]. Og vi har brugt dem 
primært til anatomi, fordi det er et rigtig godt visuelt læringsredskab. Eleverne 
kan se nogle lidelser, og de kan tage nogle billeder, og de kan se 
introduktionsvideoer. Det er en måde, hvor de kan få opdagelse inde i kroppen, 
og det bliver nemmere for dem. 

 

En anden teknologi er Augmented Reality (AR), hvor man kan lægge et ekstra lag af information på 

en fysisk verden og således udvide elevernes oplevelse af verden. AR er dermed en måde, hvorpå 

man kan skabe nye repræsentationsformer af det faglige indhold og dermed nye muligheder for 

elevernes oplevelse af undervisningsstoffet. En lærer forklarer potentialet:  

Rigtig mange af vores elever skal have tingene i hænderne eller som minimum se 
dem, så det med, at de kan forstille sig et eller andet, der er beskrevet i teksten, 
det er ikke alle, der er med der. Og det er standarden [at eleverne skal have 
tingene i hænderne]. Så jeg vil rigtig gerne have mere af det. Vi har ikke noget 
AR, men jeg kan godt se et potentiale i at få noget AR-teknologi. 

 
Af dette fremgår det, at læreren udnytter it som et læringsredskab, hvori eleverne har mulighed for i 

højere grad at lære gennem kroppen og for at kombinere praksis med teori. Gennem AR-mediet har 

eleverne mulighed for at ”mærke” og ”føle” teorien i praksis. Her anvendes it som en integreret del 

af lærernes læremidler for at sikre elevernes tilegnelse af viden og teori.  
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Adgang til information og ressourcer handler også om, at eleverne har adgang til undervisningens 

materialer. Via skolens læringsplatform kan eleverne få adgang til materialer i løbet af hele deres 

uddannelsesforløb, hvilket giver dem større mulighed for at genopfriske og genlæse diverse 

materialer og tekster. En lærer forklarer potentialet i, at eleverne har adgang til undervisningens 

ressourcer, hvor læringsplatformen fungerer som en central ressourcebank:  

I Fronter kunne vi lave en mappe til eleverne og sige; det her er jeres mappe. I 
UV-data [skolens læringsplatform] kan vi lave en undervisningsplan. Eleverne 
kan altid gå tilbage, så længe de er elever her, som de er i 2 eller 3 år, så kan de 
altid gå tilbage i tidligere undervisningsforløb og hente de her ting. 

 

Møde eksterne krav og udfordringer 
Lærerens begrundelse for at bruge it handler ikke kun om pædagogisk at optimere undervisning og 

udvikle elevernes læringsmiljø, men er også en respons på eksterne krav og udfordringer. 

Udfordringerne kan både omfatte eksterne krav om brug af nye it-værktøjer og e-bøger, og det kan 

også omfatte indførelsen af nye bekendtgørelser. Nogle lærere oplever disse nye omstændigheder 

som en udfordring for deres lærer-autonomi:  

Vi er jo politisk styret, på den måde, at det bliver dikteret ovenfra, hvad det er, 
vores elever skal lære. Der er nogle bekendtgørelser, som vi skal følge, så på 
denne måde har vi ikke nogen autonomi til selv at bestemme det. Så på denne 
måde er vi fastlåst. 

 
Udfordringer kan som sagt også skyldes skolens egen it-politik og eksisterende krav om brug af 

bestemte digitale læremidler, som en lærer påpeger:  

Ja alle undervisere skal på seminar og vi har løbende fået kurser i brug af den 
nye læringsplatform. Men den her læringsplatform er en platform, som er udviklet 
hen over sommerferien, og når man kommer tilbage, så ser det lige pludseligt 
anderledes ud, end da vi havde kursus i det før sommerferien. Sådan er det også 
med online e-bøger. Sidste år havde jeg forberedt mig og henviste til nogle 
kapitler, og efter sommerferien, så er der kommet en ny bekendtgørelse, og så er 
kapitlerne lavet om. Og så er alle ens materialer umulige at opdatere. Og det 
ulempen ved at alt er online. Der er hele tiden noget nyt og det opdateres 
løbende, men som lærere har vi ikke super meget planlægningstid. Og man kan 
heller ikke på samme måde genanvende sin planlægning, fordi det er lavet om og 
så passer henvisningerne til bogen ikke.  
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Selvom læringsplatforme og digitale e-bøger er med til at lette lærernes og elevernes 

kommunikation, videndeling og læring, kan de løbende ændringer være med til at mindske lærernes 

interesse for it og udfordre dem i forhold til at opbygge deres rutiner og videreudvikle deres 

undervisningspraksis. Oplevelsen af disruption – Der er hele tiden noget nyt – er således ikke, 

ifølge citatet, befordrende for den pædagogiske udvikling, hvis der ikke følger tid og ressourcer 

med i forhold til at håndtere de nye rammefaktorer. En lærer giver netop udtryk for, at it er 

forbundet med kontinuerlige forandringer og præsentation af nye ressourcer: 

Jeg har været lærer i rigtig mange år, og hvert eneste år så har vi enten fået en 
ny elektronisk bog, som jeg skal sætte mig ind i, eller en ny elektronisk 
brugerplatform, Fronter, Moodle, Teams, Elevplant. You name it. Så der er ikke 
mangel på elektronik, men der er mangel på tid til at fordybe sig i den elektronik, 
man nu har, i stedet for at beslutte sig for at anvende noget nyt. Jeg er faktisk ret 
kompetent og suger det hele til mig, men det er ikke alle lærergrupper, der gør 
det.  Der er alt for hurtig udskiftning i de platforme vi skal anvende som lærere. 
Tit så sker en sådan beslutning 14 dage inden vi går på sommerferie, så møder vi 
op i august og så kører systemet, med alle de opstartsfejl, der nu er.  

 

 
Undervisningens didaktiske udfordringer – dilemmaer  
 
Mangel på opkvalificering og tid 
Selvom digitaliseringen er en integreret del af lærernes praksis på erhvervsskoler, udtrykker lærerne 

en stor interesse for tid og ressourcer til at opbygge rutiner og kapacitet. Kriterieret for at bruge ny 

teknologi er, at teknologien kan hjælpe lærerne i deres praksis, og at de er kvalificerede til at bruge 

den nye teknologi. En lærer udtrykker dette således: 

Jeg synes ikke, der er nogen it-værktøjer, der kan gå ind og gøre det bedre end 
det vi har. Det er mere et spørgsmål om ressourcerne i forhold til at udvikle 
brugen af de eksisterende it-værktøjer. 

 

Lærere betragter opkvalificering, som en vigtig del af deres lærerpraksis, idet der i takt med den 

løbende udvikling af nye digitale værktøjer udvikler sig et behov for opkvalificering og 

kompetenceudvikling. Men de har også et fokus på samarbejde mellem it-producenterne og 

skolernes ledelse, således at de tekniske innovationer understøtter skolens pædagogiske visioner og 

behov:  



  
 

 38 

Det jeg måske mangler, det er at blive mere fortrolig med alle de måder, man kan 
bruge systemet på. Vi fik en kort introduktion til det her Its-learning. og det er en 
platform, hvor de hele tiden udvikler og opdaterer systemet. Jeg har erfaringer 
med, at det ikke er alle udviklinger i deres programmer, som vi har kendskab til. 
Sådan noget kommunikation på tværs af ledelse og Its-Learning, som laver 
ændringer inde i programmet. Det er et punkt, hvor jeg tænker, vi kan forbedre 
samarbejdet. 

 

På tværs af interviewene ser vi, at lærerne nævner ”manglende tid” som et kritisk element både i 

forhold til at sætte sig ind i nye it-værktøjer og generelt i forhold til at udvikle undervisningen. 

Manglende tid kan således blive en barriere i forhold til it-innovativ praksis. En lærer fortæller, at 

hun i høj grad bruger PowerPoint i sin undervisning, selvom hun giver udtryk for, at det ikke fanger 

eleverne og at hun burde organisere undervisningen på en anden måde. Årsagen er:  

Det er tid. Altså tid til forberedelse som måske ikke er der, så søger jeg oftest til 
det jeg kender, og det jeg ved jeg er god til. For mig så handler det tit om ikke at 
springe ud i det, fordi jeg måske ikke har tiden til at forberede det. 

 

Det gennemhullede undervisningsrum  
Anvendelse af it-ressourcer som en integreret del af undervisningen er med til at motivere eleverne 

til at lære og tilegne sig ny viden. Derfor påpeger flere lærere også vigtigheden af at anvende 

mobiltelefonen i undervisningen. Mobiltelefoner giver eleverne adgang til værktøjer og apps, der 

kan hjælpe dem med at finde informationer og viden, give adgang til læringsplatforme, samt til 

produktionsværktøjer:  

Altså vi bruger pc’er, og så bruger vi smartboards, og så bruger de deres 
telefoner. Grundtanken med Dyrepasserens ABC [en lærebog som læreren 
bruger] er, at de skal bruge bogen på deres telefon, når de er ude i dyreholdet og 
skal svare på spørgsmål, fx hvordan kan jeg se om de her dyr har det godt? Så 
skal de slå op på deres telefonen.  

 
Andre lærere integrerer mobiltelefonen som et lærings- og arbejdsværktøj. Her drager lærerne 

fordel af mobiltelefoner ved at give eleverne muligheder for at bruge deres egne teknologer som 

læringsværktøjer i undervisningen. Her anvendes mobilen ikke kun til at finde informationer, men 

som et effektivt produktionsværktøj til eksempelvis præsentationsvideoer:  

Der bruger vi helt simpelt elevernes mobiltelefoner og jeg har 2 IPads. Og jeg 
ved godt, at vores læringsplatform Moodle burde understøtte det her med at lave 
film, men jeg synes det er lidt besværligt derinde. 
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Dog beskrives mobiltelefonens anvendelse som en udfordring, eftersom lærerne oplever konkrete 

problematikker forbundet med mobiltelefonens inddragelse i undervisningen. Selvom 

mobiltelefonen kan bruges som et læringsværktøj i undervisningen, fungerer mobilbrugen kun, så 

længe eleverne håndterer dem effektivt og fokuseret. Lærerne oplever det som en udfordring at 

sikre, at mobiltelefonen kun bruges til skolerelaterede opgaver. En mobiltelefon kan nemt forvandle 

sig fra et læringsværktøj til et forstyrrende og distraherende element i undervisningen og i deres 

læreproces:  

Det er klart en fordel, men jeg ser også en kæmpe udfordring i de unge 
menneskers brug af især mobiltelefoner i timerne. Kunne vi have deres 
opmærksomhed bare et kvarter, 20 minutter eller en halv time i starten af 
modulet, og så sende dem ud for at arbejde i 45 eller 50 minutter. Men det er 
svært at fastholde deres opmærksomhed. 

 

Læreren giver her et billede af det gennemhullede undervisningsrum (Paulsen & Tække, 2016), og 

udfordringen er her, at eleverne midt i undervisningen kan kommunikere med andre udenfor 

undervisningsrummet og dermed distraheres og kobles af undervisningens kommunikation. 

 

Planlægning som didaktisk praksis 
Adaptiv planlægning 
Brugen af it i planlægningen er en vigtig del af lærerpraksissen. It bruges på forskellige måder og i 

forskellig grad, idet hver lærer anvender it på sin egen måde og efter egne behov. Læreren har 

gennem brug af it, mulighed for at lave en mere adaptiv planlægning tilpasset undervisningens 

aktuelle progression og elevernes udfordringer. En lærer fra en online-uddannelse siger, at it 

betyder rigtig meget i hans undervisning og beskriver muligheden for en mere adaptiv planlægning 

ved løbende at kunne ændre og tilpasse elevernes opgaver:  

Det er en online uddannelse, så det er computeren jeg åbner hver dag, når jeg 
kommer på arbejde. Noget af min forberedelse ligger i at se og ændre i 
opgaverne, så de hele tiden kan blive optimeret, for at eleverne forstår dem. 

 

Den adaptive planlægning hænger også sammen med, hvilke elever, der er på et hold, og hvilke 

forudsætninger og interesser de har, som en lærer udtrykker det:  
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Det kan godt være forskelligt, hvordan vi forbereder undervisningen. Så det kan 
have meget at gøre med, hvad er det for en klasse, og hvad det er for nogle 
kompetencer, der sidder der. Eller er der udfordringer, som vi skal arbejde med. 

 
Muligheden for at praktisere en adaptiv planlægning hænger også sammen med, at læreren har 

mulighed for at arbejde ud fra forskellige planlægningsstrategier. Man kan overordnet skelne 

mellem en læremiddelstyret-, en læremiddelstøttet- og en uafhængig planlægningsstrategi (Hansen, 

2010, s. 166). Hvor en lærermiddelstyret strategi indebærer, at læreren slavisk følger lærebogen 

eller e-bogens struktur, valg af indhold og opgaver, så er den uafhængige strategi et udtryk for, at 

læreren sammensætter og designer undervisningsforløb ved at plukke i mange forskellige 

læringsressourcer. En sådan strategi giver en lærer udtryk for her:  

Jeg laver en plan set i forhold til bekendtgørelsen, som jeg stykker sammen. Det 
er det, jeg primært gør. Og så bruger jeg flere bøger som supplement, fordi jeg 
nødvendigvis ikke synes, at en bog er det bedste, men jeg har hen ad vejen fundet 
noget godt dér, og noget godt dér, og det stykker jeg så sammen. 

 

Lærerne anvender en bred vifte af online inspirationsmaterialer i deres planlægning. Disse 

inspirationsmaterialer omhandler fx relevante tv-programmer og faglige websider. En lærer i 

engelsk beskriver, at planlægning bygger 80% på it:  

It er 80% af forberedelsen, fordi det giver mig adgang til at søge på nettet og 
finde oplysninger og finde informationer og programmer. Og om der har været 
tv-programmer eller udsendelser, som er interessante. Så det indarbejder jeg i 
små spots. I forhold til engelsk bruger jeg rigtig meget engelske programmer eller 
små sekvenser fra engelske udsendelser. Så it indgår helt klart, som en del af det. 
Alt drejer sig om it, kan man sige. 

 

Der er også lærere, der benytter mere lærebog-støttede strategier. Organiseringen af planlægning og 

designet af undervisningsforløb foregår typisk med udgangspunkt i skolernes læringsplatforme og 

forlagsproducerede e-bøger, krydret med dagsaktuelle ressourcer. En lærer fortæller, at hun 

anvender følgende ressourcer til at bygge undervisningsforløb op med:  

Vores E-bog og vores Canvas- system bruger jeg til at bygge forløb op med. Og 
selvfølgelig har man som lærer frihed. Hvis man støder på en artikel i en avis 
omkring noget med fx overvågning eller en bro der skal bygges, er det noget jeg 
kan tage ind. Så det er altid et spørgsmål om at krydre med dagsaktuelle ting, 
man lige kan snuppe ind. 
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Læreren peger dog også på vigtigheden af lærebogen i forhold til at strukturere et læringsforløb, 

igen i kombination med skolens læringsplatform:  

God forberedelse for mig det er jo, at jeg har styr på mit fagområde, og at jeg 
selvfølgelig har styr på den bog, jeg tager udgangspunkt i, og jeg har et Canvas 
forløb, hvor det er i hvert fald er et skelet. 

 

Didaktiske udfordringer og dilemmaer i planlægningen  
Lærernes didaktiske udfordringer handler om manglende tid til at planlægge undervisningen, 

således, at de kan lave en differentieret og varieret undervisning:  

Jeg tror, der skal kastes betydeligt flere kalorier i, at vi som undervisere har 
forberedelse til det her. Og det er en grundlæggende tanke, der ligger i, at vi bare 
kan planlægge alt på forhånd og lægge det ind i nogle systemer, og så virker det. 
Men jeg tror ikke på det. Man kan ikke tage den her times forberedelsestid og så 
bare sige: Den ligger du fem måneder før undervisningstiden, altså et halvt år før 
- og så kører det. Det fungerer bare ikke. Ikke med de elever jeg har i hvert fald. 
Hvis jeg skal lave mere, så basically mere forberedelsestid, som ligger samtidig 
med undervisningen, for jeg kan ikke understøtte de gode og de dårlige elever 
samtidig. 

 

Den gode planlægning indebærer for mange lærere sparring og videndeling med kollegaer om både 

udvikling af undervisningsforløb og integration af konkrete it-værktøjer, som en lærer siger:  

”Jeg synes lige præcis, vi er gode til at snakke sammen om de tekniske ting, fordi 
er der nogle der kommer og netop siger, ej det kunne være interessant med en 
quiz der, men jeg har glemt hvordan, så har vi en snak om det. 

 
Yderligere beskriver læreren, hvorledes denne form for sparring forudsætter tid: ”Det er mere tiden 

og møderne, som vi så skal have os forhandlet frem til.”  

Sparringen kan både komme fra kollegaer, som har samme faglige interesser og baggrund, og fra 

særlige it-supportere, som kan være vigtige ressourcer for at støtte og sparre med de lærere, der selv 

er ansvarlige for undervisning i et fag. En lærer beskriver nødvendigheden af sådanne it-supportere 

eller it-vejledere:  

Ja men jeg savner sparringen, fordi jeg er den eneste, der kører det her fag, og 
jeg har som sagt ikke ret mange, der er i nærheden af det. Jeg er så heldig, at vi 
har en bibliotekar, som også er en af it-ressourcepersoner.  
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Endvidere ses sparring generelt som en vigtig del af lærernes planlægningstid. Flere lærere 

efterlyser derfor it-ressourcepersoner, som kan introducere dem for nye it-værktøjer eller dele 

erfaringer indenfor it-anvendelsen. Dog er lærerne bevidste om, at sparring generelt kræver 

forberedelsestid, hvilket kan være et dilemma for lærernes udveksling af erfaringer og videndeling. 

En lærer beskriver planlægning som forudsætning for god undervisning:  

Det er, at man har tid til det. Og i gamle dage der sad vi meget med PowerPoint 
for eksempel, og så sad vi i klassen og kørte det igennem. Eleverne keder sig bare 
ihjel over sådan noget. Så det handler om at aktivere eleverne på en eller anden 
måde, og det kræver forberedelsestid. 

Skolernes læringsplatforme ses som en løsning på den manglende forberedelsestid, idet lærerne har 

adgang til forskellige funktioner og værktøjer, som kan lette deres planlægning. Deling af viden og 

undervisningsmaterialer gennem læringsplatforme er med til at  reducere lærernes pres. Selvom 

læringsplatformen for nogle lærere er en god teknologi, beskriver lærerne også en kritisk tilgang til 

disse undervisningsmaterialer. En lærer beskriver, hvordan læringsplatforme er med til at hjælpe 

lærerne i den manglende forberedelsestid, dog mener han ikke, at det skal opfattes som en 

”hyldevare”;  

Jeg mener faktisk, at sådan som vi er skåret ind til benet i forhold til vores 
forberedelse, altså den bliver sat ned hele tiden, der mener jeg, at de her 
læringsplatforme er et godt værktøj. Uden at man skal se det som hyldevare, altså 
vi skal passe på hinanden, og vi skal prøve at bruge den tid vi har til det bedste. 

 
Genbrug af undervisningsforløb ses som en kompenserende løsning på den manglende 

forberedelsestid, fordi genanvendelse eller opdatering af tidligere undervisningsmaterialer kan være 

med til at lette lærernes tidspres:   

Faktisk så er forberedelsestiden reduceret meget og jeg har undervist i det samme 
emne på mange hold på samme år. Så hvert år har jeg 2 eller 3 hold i det samme 
emne. Så forberedelsestiden er meget reduceret. Nu er min forberedelse en 
opdatering.  

 
Evaluering som didaktisk praksis  
 
It-støttet evaluering  
Evaluering er en del af en lærerpraksis, der hjælper både lærere og elever til at få indsigt i elevernes 

progression og støtter lærerens kommunikation og dokumentation for elevernes læring. Man skelner 

mellem summativ og formativ evaluering. Den summative evaluering har fokus på at opsummere 
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resultatet og niveaet for en læreproces, ofte formidlet i en bedømmelse. Formativ evaluering 

handler om at støtte elevernes læreproces og give dem ejerskab og ansvar i forhold til at håndtere 

deres læreproces. Formative evalueringer består af både skriftlige og mundtlige evalueringer og kan 

organiseres som både lærer-elev-evaluering og elev-lærer-evaluering. Gennem disse evalueringer 

har lærerne mulighed for give og modtage løbende feedback for at skabe et bedre læringsmiljø.  

It understøtter evalueringsprocesser på forskellig vis. I interviewene beskriver lærerne flere 

forskellige evalueringsprogrammer og metoder, som har til formål at evaluere undervisningen og 

elevernes læring. I nedenstående citat beskriver en lærer en platform, som giver eleverne mulighed 

for at udveksle viden og spørgsmål. På denne måde anvendes denne form for evaluering, som en 

dokumentation af elevernes erfaringer og læring. Desuden anvendes platformen som et 

kommunikationsværktøj blandt eleverne; 

Jeg brugte på et tidspunkt noget der hed (jeg tror det er lukket nu) Todaysmeet. 
Der kunne jeg koble eleverne på. Det var et rum, vi kunne gå ind og åbne, og så 
kunne eleverne skrive derinde.  

 
Mobiltelefonen bruges af flere lærere som et redskab til at give og modtage evalueringer fra 

eleverne. En lærer beskriver mobiltelefonens anvendelse som et evalueringsværktøj; 

Så tog de deres telefon og så skrev de inde i det rum vi havde oprettet, og så 
kunne jeg gå ind en gang imellem og kigge på min telefon eller på smartboardet, 
så stod der; hvor stod det der foder henne? Så kunne jeg lige svare. 

 
Skolens læringsplatform ses også som en central ressource for at opsamle, dokumentere og 

kommunikere om elevernes læring. Gennem skolens læringsplatform har lærerne adgang til 

elevernes opgaver, hvor de har mulighed for at skrive kommentarer og give eleverne en karakter. 

Den form for it-støttet evalueringspraksis beskriver en lærer i tandklinikassistentuddannelsen 

således: 

Hvis de nu har afleveret en skriftlig opgave, så kan jeg evaluere på den. Nu er 
mine elever i gang med at procedure beskrivelser af, hvordan man laver aftryk af 
tænder, og den skal de aflevere i Moodle [...] Og der vil jeg give dem en skriftlig 
evaluering, altså skrive: du har gjort det og det godt, eller der var de og de 
mangler, og så får de en karakter. 

 
Andre lærere anvender andre former for it-støttet evaluering, hvor man med afsæt i elevernes 

opgaver, har mulighed for at vurdere eleverne og deres læringsindsats. I nedenstående citat 
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beskriver en lærer, hvordan Excel anvendes som et evalueringsmedie: ”Og så er der et konkret 

Excel regneark, hvor vi krydser af: hvem har afsluttet det her på et fornuftigt niveau? Hvis de ikke 

har, så får de en opgave, som de skal løse igen.”  

Gennem en kombination af karaktergivning og kommentarer, har eleverne mulighed for at se, hvad 

de kan, samt hvordan deres læring kan forbedres. På denne baggrund ses forbedringsmuligheder 

som en del af evalueringen. Skolens læringsplatform giver lærerne mulighed for både at uddele en 

karakter, samt give eleverne en skriftlig evaluering: 

Til de skriftlige afleveringsopgaver er der lavet nogle mapper inde i Moodle. Som 
lærer kan man vælge, om man vil give eleverne point eller karakter. Jeg kan ved 
nogle indstille og vælge, at de får en karakter, og så kan jeg ved siden af give dem 
en kommentar til evaluering. Og så kan der være opgaver, hvor jeg giver en 
skriftlig evaluering derinde, jeg giver ikke en karakter. 

 

Den formative evaluering benyttes også af lærerne, men ofte som en evalueringsform, som 

varetages centralt af skolen, og hvor fokus er på elevernes oplevelse af deres læringsmiljø, samt 

hvorvidt de trives i klassen og i skolen generelt. Disse trivselsundersøgelser foregår gennem 

onlinespørgeskemaer, hvor eleverne besvarer forskellige spørgsmål. Disse online spørgeskemaer 

analyseres af skolen, som efterfølgende sender resultaterne til lærerne: ”Altså når man er færdig 

med grundforløb 2 for eksempel, og skal overgive eleverne til hovedforløbet, så laver man en 

slutevaluering, men samtidig er det en evaluering af, hvordan forløbet har været osv.”  

Disse resultater opfattes og behandles forskelligt blandt lærerne. Nogle lærere siger i interviewet, at 

de løbende har samtaler i lærerteamet eller med ledelsen, for at imødekomme 

evalueringsresultaterne. En lærer beskriver slutevalueringsbehandling i praksis således; 

Det bliver samlet af en person her på skolen, så får man resultatet ud 
efterfølgende som lærer, hvor det er med bemærkninger og sådan noget. Hvis der 
er noget der falder meget ud, så får man en snak med sin leder eller team. Så man 
tager en snak om det og siger okay, hvordan ser det så ud? 

 
Andre lærere anvender og behandler disse evalueringer i et professionelt læringsfællesskab, hvor 

lærerne i lærerteamet undersøger evalueringsresultaterne. Gennem diskussioner i lærerteamet 

kigger man på den enkelte elev, og diskuterer hvordan man kan støtte eleven i undervisningen. I 

nedenstående citat beskriver en lærer, hvordan arbejdet med resultaterne sker i praksis: ”Det er fra 

elektronisk spørgeskema, hvor jeg laver en rapport og så vurderer vi dem sammen i teamet, hvor vi 

går ind og kigger på de enkelte elever.”  



  
 

 45 

 
It-støttet feedback  
Lærerne har fokus på løbende feedback til og fra eleverne, for at styrke elevernes læringspotentiale, 

som en lærer siger: ”Jeg vil gerne have, at eleverne selv bliver bevidste om, hvor er de henne, og 

hvad har de af mangler? Og hvad er deres stærke sider?”. Citatet peger på, at evaluering kan støtte 

tre centrale feedbackformer (Hattie & Temperley, 2007):   

• Feed Up (informere om, hvor de er på vej hen): ”hvor er de henne” 

• Feed Feedward (informere om elevens næste skridt): ”hvad har de af mangler” 

• Feed Back (informere eleverne om, hvor de er i læreprocessen): ”hvad er deres stærke sider”  

 

Feedback er udover et læringsredskab for eleven også en metode til at skabe en bedre undervisning. 

Det udtrykker en lærer således: 

Jeg tror feedback og evaluering kan udvikle al undervisning. Det mangler der, for 
at vi kan forbedre undervisningen og få snakket om den. Det er så tit, at læreren 
går i klasselokalet og lukker døren, og så er der ingen der ved, hvad der foregår 
derinde, før han går ud igen. 

 
Både mundtlig og skriftlig feedback anvendes i undervisningen, for at imødekomme elevernes 

udfordringer samt udvikle deres læringsmuligheder. Mundtlige evalueringer eller feedback ses som 

en afslutningsevaluering af et læringsforløb eller en undervisningstime, hvori der gives individuel 

eller en samlet evaluering til eleverne. Gennem denne feedback opnår eleverne mulighed for at 

udvikle deres egen læring og viden. En lærer forklarer, hvordan hun både giver fælles evaluering til 

hele klassen og en personlig evaluering: ”Jeg laver både klasseevaluering og den her face to face 

med eleven, hvad er det der fungerer? Og hvad fungerer ikke?”. 

Selvom feedbackprocessen beskrives og opfattes meget forskelligt, er it et centralt element i denne 

proces. Lærerne anvender læringsplatformen til at udvikle løbende evaluering af undervisningen, 

samt give eleverne karakterer og/eller skriftlige kommentarer: 

Inde i Teams [læringsplatform] når eleverne afleverer opgaver, så giver jeg også 
feedback. De giver også feedback på min undervisning, og hvad de selv har gjort, 
og hvad der kunne gøres mere spændende. Så får jeg indsigt i, hvordan jeg kan 
inddrage eleverne i min undervisning. 
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Didaktiske udfordringer og dilemmaer i evalueringen  
Evaluering kan bidrage til både at støtte elevernes læring, udvikle undervisningen og kontrollere og 

kommunikere om elevernes resultater og klassens trivsel. Selvom evaluering er en vigtig del af 

lærerpraksis, nævner lærerne i interviewene nogle dilemmaer.  

I og med at evalueringer kræver tid i både undervisningen og planlægningen, så peger flere lærere 

på manglende tid som en barriere i forhold til at udvikle og udføre evalueringer i praksis. En lærer 

udtrykker sin prioritering af elevernes læring frem for evaluering af sin undervisning:  

”Det tager tid. Alt tager tid, og det er et spørgsmål om at vurdere, hvad der er vigtigst. Og der kan 

man nogle gange mærke, at jeg skal udvikle min praksis. Hvis jeg tager hensyn til at udvikle min 

praksis over elevernes umiddelbare læring, så vinder elevernes umiddelbare læring.”  

På grund af den manglende forberedelsestid, sker der en form for nedprioritering af evalueringen, 

selvom lærerne har stor interesse i at udvikle og evaluere deres undervisning.  

En anden faktor, som er central i forhold til at udvikle lærernes evalueringspraksis, er ledelsens 

opbakning, som en lærer her siger: ”Alle er interesseret i det, men der er ikke tid til det så det bliver 

nedprioriteret. Vi har fået en ny leder som prioriterer det, så vi kan godt mærke der kommer mere 

af det”. 

Selvom it-værktøjer giver mulighed for at udvikle og arbejde mere med evalueringer, kan det store 

udvalg af evalueringsværktøjer opleves som en barriere. Lærerne bliver løbende præsenteret for 

forskellige it-understøttede evalueringsværktøjer, som har forskellige fordele og flere muligheder. 

Men udfordringen er at navigere i dem, derfor søger lærerne en samlet pakke af værktøjer:  

Jeg er lige blevet præsenteret for et. Der er så mange værktøjer, at det at 
navigere rundt i det, det er simpelthen uoverskueligt. Så hvis der skulle være et 
nyt it-værktøj, så skulle det være et der samlede alle og kunne lette it-systemet for 
en lærer. Det er uoverskueligt at komme rundt i. 

 

Praktik som didaktisk praksis 
 
It-støttet kobling mellem teori og praksis  
Praktik er en afgørende del af erhvervsuddannelsen, da eleverne gennem praktikperioden kan 

tilegne sig væsentlige viden- og praksiserfaringer, de får erfaringer med komplekse praktiske 

situationer, de kan udvikle et tilhørsforhold og identitet til en praksis og kan få tid og rum til at 

reflektere over deres arbejde med forskellige opgaver i praktikken (Bisgaard, Lerbech & Thanning, 

2019). Praksisnære erfaringer er et grundlag for at kunne koble og reflektere over forholdet mellem 
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teori og praksis. Inddragelsen af praktik i uddannelsen er endvidere med til at sikre elevernes læring 

og motivation for uddannelsen:  

Det er en håndværkeruddannelse og de skal ud i praksis. De skal ikke lære at 
sidde i skole, de skal lære at være i praksis. Den eneste grund til, at de er på den 
her skole er, at de kan konkretisere deres praksis. Så det er Alfa og omega. 

 

Integrationen af praktik er forskellig fra skole til skole og fra lærer til lærer, idet praktikken har 

forskellige former og tidspunkter i uddannelsen. I grundforløbet er eleverne ude i praktik i en 

kortere periode, hvor de på hovedforløbet har en længerevarende praktikperiode. På denne 

baggrund er praktikperioden på grundforløbet nedprioritereret, idet der fokuseres mere på 

hovedforløbet. Praktikstrukturen på erhvervsuddannelsen beskrives af en lærer således; 

Jeg synes, det er godt, de er ude i en uge, og så sker der så det, når de kommer på 
hovedforløbet, som det hedder efter et halvt skoleår, så er de ude i to år som også 
hedder skoleforløb. [Der er forskellige veje gennem en erhvervsuddannelse]. Dvs. 
i starten er det meget underprioriteret, fordi der er ikke ret meget praktik, men så 
vender det i hovedforløbet, hvor der lige præcis bliver meget praktik og så bliver 
det med nogle skoleforløb. 

Elevernes praksiserfaringer anvendes løbende i undervisningen ved, at lærerne kan skabe koblinger 

til elevernes praksiserfaringer gennem fx brug af cases og opgaver i undervisningen. Dermed giver 

undervisningen mulighed for, at eleverne lettere kan forstå og anvende deres erfaringer. Endvidere 

ser eleverne praktikperioden som en aktiv del af deres uddannelse, idet den løbende anvendes i 

undervisningen på flere forskellige måder. Gennem den cirkulære anvendelse af elevernes 

praktikerfaringer og teori, opnår eleverne en bedre læringsforståelse: 

Det sjove er, at teorien bliver lettere at forstå for dem som ikke er så boglige og 
virkelig helt dernede hvor de er. Så det er med hele tiden at cykle frem og tilbage 
mellem de her cases, praksis og så selvfølgelig også få teori på spil der. 

 
Lærerne peger i interviewene på forskellige måder, hvorpå eleverne kan dokumentere 

praktikperioden, fx gennem opgaver, rapporter og fremlæggelser – og hvor it på forskellig vis 

støtter deres dokumentation. Opgaveaflevering efter praktikperiodens afslutning er en hyppigt brugt 

dokumentationsform, hvor eleverne redegør for deres praktikophold og praksiserfaringer:  

Og der er den anden opgave, hvor de lige præcis skal ud i praktik, og der får de 
nogle bundne opgaver med, nogle ting de skal undersøge. Det kan være i it, hvor 
de skal finde ud af, hvad er det for nogle it-systemer virksomheden bruger de 
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pågældende steder, og hvordan understøtter de så virksomheden med de her it-
systemer. 

 
Andre lærere beder eleverne om at skrive en rapport, hvori eleverne viser deres kompetencer i de 

forskellige fag. Her peger en lærer på, at eleverne i deres rapporter benytter traditionelle it-

værktøjer:  

Det er meget på basalt niveau igen. De skal kunne afrapportere i noget Word 
eller Google-Docs, de skal kunne lave nogle præsentationer, de skal kunne lave 
og anvende nogle Excel regneark, men de er ikke ude i, at det er mere kompleks 
brug af it-redskaber. 

 

En tredje dokumentationsform er brugen af it-understøttede elektroniske uddannelsesbøger. De 

anvendes som løbende dokumentation i praktikperioden. Primært anvendes uddannelsesbøgerne til 

elevernes praksiserfaringer, hvor eleverne løbende gennem deres praktikperiode dokumenterer 

deres viden og praksiserfaringer. Disse uddannelsesbøger har både eleverne og lærerne adgang til 

gennem skolens læringsplatform, hvor eleverne med løbende vejledning har mulighed for at udvikle 

deres egen læring og erfaringer: 

Vi bruger en der hedder uddannelsesbogen her på stedet, som er OneNote 
notesbog som alle eleverne får gennem 365, som er en del af Moodle-pakken. Der 
har de den digitale uddannelsesbog, hvor de skal dokumentere. 

 
En anden måde at koble praktik og skole er gennem lærernes brug af rollespil og video i 

undervisningen. En lærer giver eleverne den opgave at videofilme et rollespil, som har til formål at 

vise en bestemt praksis. Læreren forklarer potentialet ved metoden:  

Fordi vi ser billede og videomedie som en klar formidlingsform, men også en 
dokumentationsform i forhold til det håndværksmæssigt i det. Så hvis du vil vise, 
hvordan du bedriver personlig pleje hos en borger, eller hvordan du hygiejnisk 
korrekt skifter et barn i en daginstitution, så er videomediet eller billedmediet en 
medieform, som jo formidler noget fagligt indhold på en meget simpel måde. 

 

Videomediet er således et særligt læringsredskab, både fordi det kan vise, hvordan en praksis ser ud 

og fordi det kan bruges som grundlag for, at eleverne kan italesætte deres egne praksiserfaringer, 

som en lærer forklarer det:  
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Altså jeg er med på, hvis eleverne vil sætte et videokamera op. Altså fordi 
videomediet; hop vi kan hoppe tilbage, vi kan gense noget, vi kan stille 
spørgsmål; hvad skete der? Hvad har den ene elev eller den gruppe elever 
oplevet i praktikken, eller var det lidt anderledes?  

 

I det her eksempel bliver videomediet mere end et dokumentationsmedie. Det bliver et grundlag for 

erfaringsudveksling blandt eleverne, fordi det anvendes som et potentielt medie for udvikling af 

elevernes kompetencer.  

En lærer beskriver yderligere, hvordan man også kan bruge videomediet til at udvikle elevernes 

praktikansøgninger. Præsentationsvideoer af eleverne kan potentielt hjælpe eleverne i deres 

ansøgningsproces, når de skal ansøge om en praktikplads. Hele interessen med denne 

ansøgningsform er at skabe nye ansøgningsmetoder, for at få flere elever i praktik. Det beskriver 

han således: 

Vi prøver nu at lave præsentationsvideoer af eleverne i stedet for gammeldags 
ansøgninger, for at se om det har en effekt. Når dem, der ansætter ude i 
branchen, ser et ungt menneske præsentere sig selv i stedet for en ansøgning - 
kommer det til at virke?  

 

Didaktiske udfordringer og dilemmaer i integration af praktik 
I forbindelse med praktikarbejdet generelt, giver nogle lærere udtryk for nogle tekniske 

udfordringer. Udfordringen er, at der mangler kompatibilitet mellem systemer, hvor skolerne 

anvender andre it-systemer, end de systemer som anvendes på praktikstederne. I nedenstående citat 

beskriver en lærer fra SOSU-uddannelsen, hvordan de forskellige it-systemer kan være med til at 

skabe forvirring og manglende interesse hos eleverne; 

Der mangler vi helt sikkert en måde at binde praktik og skolen bedre sammen, 
fordi lige nu der er Its-Learning som er skolens platform, og det er ikke det som 
praktikstederne bruger som redskab. Der kan man godt savne et arbejdsredskab 
som kunne gøre, at vi havde bedre forbindelse mellem praksis og skole. 

  

På denne baggrund ønsker lærerne et fælles system eller en form for it-værktøj til at skabe mere 

sammenhæng mellem skole og praktik.  

En anden udfordring er, at nogle lærere mangler kontakt til eleverne i praktikperioden. En lærer 

giver fx udtryk for, at hun gerne vil mere på praktikbesøg:  
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Jeg gad godt, at vi meget mere kunne komme ude og kigge på deres praktik. Og 
det tænker jeg kunne binde praktikken mere sammen. Støtte studiegrupper, mens 
de er i praktikken, kunne også være en god ide. 

 
Nogle lærere peger også på praktikstøtte gennem en digital løsning. Dvs. at lærerne og 

praktikpladsen har nogle virtuelle møder, som også kan dæmme op for lærernes manglende tid til 

praktikbesøg:  

Lige nu arbejder vi med at besøge dem, men det kunne måske løses digitalt. Altså 
problemet med ikke mødes, det er tiden igen. Vi har ikke tid til at tage ud og 
besøge dem. Og ejeren har ikke tid til at få besøg, fordi han har en arbejdsplads 
han driver. Så hvis nu vi kunne mødes digitalt, lade os sige der var en funktion i 
Outlook kalenderen, der gik ind og sagde, nu skal der evalueres på elev mellem 
skole og mesteren hvert år på dette tidspunkt. 

 
Andre lærere er mere skeptiske hvad angår virtuelle møder. En lærer fortæller, at han opfatter 

samarbejdet og udviklingen som et fysisk besøg på praktikstedet, fordi disse møder er med til at 

give et bedre billede af elevernes praktik og indsats: 

Nej jeg tror ikke it vil gøre nogen forskel der, men hvis der var noget jeg kunne 
ønske mig, så er det i løbet af uddannelsen eller specielt i starten, der kunne jeg 
godt tænke mig, at der kom en fra virksomheden og besøgte os, men det har de 
ikke tid til. 

 
Generelt udtrykker lærerne, at mere samarbejde mellem skolen og praktikvirksomhederne kan 

skabe en bedre kontakt til eleverne i praktikperioden og samtidig give lærerne mere indsigt ind 

virksomhedens praksis, som en lærer siger:  

Det med at dokumentere praktikken er ikke det store problem kan man sige, og 
vores elever er ude i en ret bred branche, så det er forskellige typer virksomheder 
de er i. Så på dette punkt tænker jeg, vi er der, men jeg tænker, at vi skal have 
større samarbejde med virksomhederne, så vi ved, hvad der sker derude, og have 
mere kontakt til dem. 

 

En anden lærer ser også, at elevernes praktik er en måde at blive opdateret på sit gamle erhverv og 

branchens udvikling.  

Det er eleverne, der i virkeligheden sidder med praksis. Det er lang tid siden jeg 
har været ude og stå foran en kunde for alvor, og jeg kan sagtens huske hvordan 
det var, men mit fag, jeg er bankuddannet, mit fag har ændret sig voldsomt 
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gennem de seneste 25 år. Alle kassebetjening, kontanter og vekslinger er alle 
sammen væk. Så der mangler jeg noget, det er rigtigt. 

 

Lærerne ser også it-støttet kommunikation blandt eleverne som en mulighed for at vedligeholde 

kontakten internt blandt eleverne:  

Og så kommer de tilbage på hovedforløbet og går sammen. I den periode der 
mister de relation og kontakt med hinanden, og det er kunsten at arbejde med det. 
Og man kan godt forestille sig, at der i denne periode var en portal, hvor de 
kunne skrive; for eksempel skrive om deres arbejdspladser, fx Odense zoo og 
Århus zoo, og så kan de se, hvad hinanden laver. 

  

Løsningen ses som en portal, hvori eleverne løbende deler deres erfaringer og frustrationer mens de 

er i praktik, derved mener læreren, at kontakten kan vedligeholdes og forstærkes. Her ses it-støttet 

kommunikation som en mulighed for at imødekomme elevernes interesse for kommunikation 

gennem praktikperioden. 

 

 

Samarbejde og videndeling som didaktisk praksis 
 
It-støttet samarbejde og videndeling  
Samarbejde og videndeling har en meget central rolle i skolerne, hvor relationerne internt i skolen 

bliver stærkere og bedre. Gennem videndeling og samarbejde har lærerne mulighed for sparring og 

kollegial inspiration og i videre perspektiv at udvikle en fælles kultur og et fælles sprog. En lærer 

beskriver her interessen for opbygning af en fælles videndelingskultur:  

Der fornemmer jeg i hvert fald, at vi har fælles fodslag, at vi gerne vil hinanden. 
Vi vil gerne sparre, vi vil gerne gøre tingene på en bedre måde og vi vil gerne 
udvikle os sammen som gruppe. 

 

Videndeling og samarbejde har forskellige former og måder, idet lærerne gennem interviewene 

beskriver både den spontane og mundtlige videndeling, som foregår ”mund til mund”, og et mere 

formelt samarbejde og videndeling. Det spontane samarbejde ses som en inspirationskilde, idet 

lærere med forskellige undervisningsmetoder og erfaringer deler viden og erfaringer:  

Ja man kan sige, det bliver meget hurtigt mund til mund. Hvis man skal arbejde 
eller undervise i et bestemt emne, fx emnet ’tavshedspligt’. Hvis man ikke har 
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noget materiale liggende, så kan man typisk spørge sine kolleger, jeg skal 
undervise i tavshedspligt, har du nogle opgaver? 

 

En anden form for videndeling handler om, at lærerne deler hinandens undervisningsmaterialer med 

hinanden. It har her et potentiale for at understøtte denne praksis. En lærer peger dog på, at hans 

skoles læringsplatform endnu ikke kan understøtte deling af undervisningsmaterialer:  

Som jeg sagde før, så har jeg mest tendens til at gøre det mundtligt eller på papir. 
Eller vi bruger også vores mails til at sende fra, og så har vi læringsplatformen, 
men den er vi ikke helt op at køre endnu. 

 
En anden skole har dog udviklet et koncept for deling af undervisningsforløb, og en lærer beskriver 

i det følgende, hvordan læringsplatforms-baseret videndeling fungerer i praksis:  

Med 3 tryk i Canvas så kan jeg have et forløb, som en anden lærer har brugt 20 
timer på at fremstille og så lægge det over i mit Canvas-forløb. Så er det 
selvfølgelig et benarbejde i forhold til lige at gå ind og tone det sådan som jeg nu 
synes med den elevgruppe jeg har.  

 
Genbrug af andres undervisningsmaterialer giver lærerne mere tid til at fokusere på elevernes 

forskellige behov og udfordringer. Derfor ses disse materialer som en nemmere og bedre løsning på 

lærernes manglende forberedelsestid.  

Flere lærere giver udtryk for ønsket om en fælles platform eller vidensbank, som giver lærerne 

adgang til undervisningsmaterialer, cases og eksamensopgaver. En lærer beskriver det således: 

Jeg vil gerne sige, at vi har delt alle vores eksamensopgaver, og der har vi lavet 
en bank, hvor man kan gå ind og plukke, i stedet for at hver skole skal lave en ny 
eksamensopgave. 

En sådan vidensbank forudsætter dog også en kultur, hvor det at dele og samarbejde er en del af en 

skoles kultur, som en lærer formulerer det:  

Man skal have sådan en fælles undervisningsbank, hvor man lægger tingene ind. 
Det skal være en kultur der gør, at det er okay at dele. Jeg tror, det er en 
kulturmæssig ting, men igen med respekt. 

 

En forudsætning for, at lærerne kan udvikle en kultur, hvori videndeling og samarbejde er en del af 

deres praksis, kræver et gensidigt engagement. Derfor kræver dette en fælles beslutning og 

samarbejde fra ledelsen, som kan forbedre lærernes muligheder for at dele materialer med hinanden.  
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I citatet nedenfor beskriver en lærer, hvordan ledelsen har en særlig rolle i forhold til at opbygge en 

videndelingskultur, dvs. en fælles forståelse for værdien i videndeling og samarbejde: 

Men jeg synes, man som skole eller ledelse skal tale om, hvilke fordele der ligger 
i at man deler undervisningsmaterialer med hinanden. Og så oparbejde en kultur, 
hvor det ikke forventes, at det er perfekte undervisningsmaterialer. 

 
En anden form for it-støttet samarbejde og videndeling består af videomøder, som kan understøtte 

en mere fleksibel og tidsbesparende praksis:  

Jeg anerkender at der, hvor vi har et samarbejde med andre skoler, der kunne vi 
med fordel mødes online. Hvis vi har en skole i Tønder og i Haderslev og i 
Holstebro, og vi skal mødes, så går der mange timer med transport og spisning, 
og alt sådan. Det synes vil give rigtig god mening.  

 

Didaktiske udfordringer og dilemmaer i videndeling og samarbejde 
 

Videndeling og samarbejde forudsætter ikke bare et fælles møderum, men også et fælles sprog og et 

fælles koncept for, hvad og hvordan der skal videndeles. En lærer kan sagtens se potentialet ved 

videndeling, men ser også nogle udfordringer i, at videndelingen kan blive alt for metode-styret og 

undergrave lærerens egen autonomi og lærerprofessionalisme:  

Ja, der er ingen i tvivl om, at det er den vej det går. Der er mere og mere 
samarbejde og mere videndeling og sparring. Der hvor det selvfølgelig kan 
stramme lidt til, er når vi konceptualiserer den enkelte time, hvor man siger nu 
skal du gøre sådan og sådan på den og den måde. 

 

Interviewene giver generelt et indtryk af, at den interne videndeling er udbredt blandt lærerne. Det 

nye for lærerne er den eksterne videndeling, som foregår på tværs af institutioner. Selvom flere 

skoler har skabt en fælles kultur for videndeling, beskriver en lærer udfordringen i at udvikle den 

eksterne videndeling. Han nævner blandt andet konkurrencesituationen i erhvervsskolesektoren, 

som indebærer, at skolerne kan være interesseret i at ”beholde” deres viden internt i skolen: ”Jeg 

oplever også her, at vi har et elevfald, og skolerne er begyndt at holde kortene tæt til kroppen. Der 

sker noget med vores samarbejde, når vi bliver klemt, og det er jeg ked af.”  

En anden udfordring er, at flere lærere efterlyser en tværinstitutionel platform, som kan skabe en 

kompatibilitet og en nemmere hverdag for lærernes videndeling og samarbejde på tværs af 

institutioner. En fælles platform kan være en vidensbank på tværs af erhvervsskolesektoren, som 
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lærerne løbende kan dele og hente inspirationsmaterialer fra. På nuværende tidspunkt foregår 

lærernes videndeling og samarbejde, når lærerne er censorer for hinanden, hvorved lærerne har 

mulighed for at videndele og erfaringsudveksle. Derfor opfattes lærernes mulighed for at være 

censorer som en vigtig del af at udveksle cases, opgaver og viden: ”vi kvalitetssikrer os ved at se, 

hvordan de gør på de andre skoler. Så jeg håber vi kan blive ved med at være censorer for 

hinanden.”. 

 

5 didaktiske scenarier og 10 didaktiske principper  
 
Gennem interviewundersøgelsen har vi indkredset 10 didaktiske principper, som er centrale for 

læreres brug af it i deres pædagogiske praksis: 

- Differentieret og fleksibel undervisning 

- Inkluderende undervisning 

- Aktiv læring 

- It som repræsentations- og interaktionsform 

- Møde eksterne krav og udfordringer 

- Adaptiv planlægning 

- It-støttet evaluering 

- It-støttet feedback 

- It-støttet kobling mellem teori og praksis 

- It-støttet samarbejde og videndeling 

 

It har på den ene side kvaliteter til at understøtte og forstærke en eksisterende praksis, fx evaluering, 

feedback og samarbejde. På den anden side har it også kvaliteter til at udvikle en ny praksis, fx 

elevernes mulighed for mere fleksibel deltagelse i undervisningen og for at udnytte it som 

repræsentations- og interaktionsform til at få nye veje ind i undersøgelsen og forståelsen af det 

faglige stof.  

I forlængelse af vores identificering af kvaliteterne ved it, har vi også påvist en række dilemmaer og 

udfordringer som it åbner op for i forhold til lærernes praksis:  

 

- It er uoverskueligt og opleves ikke som effektivt for lærernes undervisning eller for 

elevernes læring, fx fordi de skal orientere sig på flere forskellige læringsplatforme 
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- It tager tid – fx til at opbygge kompetencer og udvikle gode undervisningsforløb  

- It kræver sparring 

- It forudsætter videndeling 

- It medfører kontingens - ophæver hele tiden rutiner 

- It forudsætter kompetence  

- It distraherer og forskyder elevernes faglige fokus 

- It indebærer tekniske barrierer, fx manglende kompatibilitet mellem systemer, nedbrud af 

netadgang, hardware med defekter mv. 

 

På baggrund af de 10 didaktiske principper og vores læsning af forskningslitteraturen, har vi 

opstillet fem didaktiske scenarier, som på forskellig vis reflekterer de 10 didaktiske principper: 

- It-støttet undervisning 

- It-støttet faglig læring 

- It-støttet aktiv læring 

- It-støttet inkluderende læring 

- It-støttet erhvervsorienteret læring 

 

De fem didaktiske scenarier afspejler forskellige tilgange til it-brug i undervisningen bestemt af 

lærernes særlige undervisningssyn.  

Perspektivet i undersøgelsen er, at alle fem tilgange er relevante i forhold til at udvikle 

undervisningen i erhvervsuddannelserne; der er ikke én af tilgangene, som kan siges at være 

vigtigere end de andre. Grundlæggende afspejler de fem positioner, at it-dimensionen kan spændes 

for forskellige relevante formål: bedre formidling, mere aktiverende og samarbejdende deltagelse, 

højere grad af inklusion i skolen og stærkere koblinger mellem undervisning og praktik. Hver især 

har de som intention at befordre undervisningen, hvor it spiller forskellige roller som middel til at 

nå dette mål. Samlet set kan de fem scenarier bidrage til at skabe en varieret, inkluderende, 

erhvervsmæssig relevant, aktiv og engagerende undervisning og læring.  

Et andet perspektiv er, at de fem scenarier kan anvendes som refleksive spejl på 

erhvervsskolelærernes praksis. Scenarierne kan tilbyde et sprog, der kan bidrage til at kvalificere en 

erhvervsuddannelsesrettet it-didaktik og diskussionen om, hvad man på skolen opfatter som god 

undervisning, og hvordan man vil udvikle de it-mæssige muligheder og modvirke de oplevede 
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udfordringer og konkrete tekniske barrierer. Dermed kan det forhåbentlig også blive it-didaktikken, 

der styrer diskussionen og ikke spørgsmålet om it-løsninger. 

Rapportens andet bidrag – modellen udviklingsfelter for digitalisering i erhvervsskolerne – er en 

model, der også kan styrke erhvervsuddannelsernes it-didaktiske diskussion. Modellen ser for det 

første it-indsatsen i et systemisk perspektiv: uddannelsespolitik, organisation, didaktik og læring er 

sammenhængende udviklingsfelter. For det andet peger modellen på, at de forskellige indsatser har 

hver deres logikker, og dermed muligheder og udfordringer. I denne rapport har vi zoomet ind på 

it’s rolle i et didaktisk perspektiv og åbnet et vindue ind til lærernes refleksioner om deres it-brug 

og dermed synliggjort nogle af de muligheder og udfordringer it-brugen har for lærernes praksis.  
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