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I mange år har IT været anvendt i undervisningen. Det har i vid udstrækning været drevet af 

undervisere, som har skabt grobund for nye måder at undervise i digitalt berigede læringsmiljøer. 

Debatten har imidlertid ofte omhandlet de effektiviseringspotentialer, som digitalisering kan have på 

undervisningsområdet. Fokus har været på digitalisering i sig selv og på optimering af lærere og 

underviseres ressourceallokering. Det har ikke altid være hensigtsmæssigt. Der er imidlertid også 

mange gode eksempler i praksis på, hvordan teknologi i undervisningen kan bidrage til kvalitet i 

undervisningen og endda skabe nye muligheder for læring både hos elever, studerende og 

undervisere.  

Danmarks Lærerforening, Gymnasieskolernes Lærerforening og Dansk Magisterforening har bedt et 

panel af praktikere og forskere se nærmere på, hvordan digitalisering kan understøtte kvaliteten i 

grundskolen, gymnasier og på videregående uddannelser. Formålet er at komme med konkrete 

eksempler på, hvordan digitalisering kan udnyttes på en hensigtsmæssig måde til at udvikle 

undervisningen. Således skal projektet være med til at give underviserne en stemme i 

digitaliseringsdebatten, som kan give anledning til inspiration på de enkelte skoler og institutioner. 

IT kan forstærke både positive og negative tendenser i undervisningen og transformere betingelser i 

en retning, der både kan have positive og negative virkninger. Derfor har mere IT i sig selv ikke en 

positiv indflydelse på kvaliteten i undervisningen. Det handler om, hvad IT bruges til, for hvem, med 

hvilke virkninger, hvordan og under hvilke forudsætninger. Digitalisering er dermed ikke en kvalitet i 

sig selv, men kan indgå som en del af undervisernes handlingsrepertoire.  

Hensigten med dette dokument at komme med konkrete eksempler fra det danske 

uddannelsessystem, hvor digitalisering har gjort en positiv forskel. Der vil i sagens natur også kunne 

findes eksempler på situationer, hvor digitalisering har gjort en negativ forskel. Og eksemplerne er 

kontekstafhængige og vil derfor ikke nødvendigvis fungere for andre i lignende 

undervisningssammenhænge. I sidste instans må IT anvendes i undervisningen med baggrund i 

undervisernes professionelle dømmekraft og med kvalitet i undervisningen samt elever og 

studerendes udvikling for øje.  

På den baggrund er håbet, at eksemplerne i dette dokument og panelets refleksioner kan fungere 

som inspiration til diditaktiske og pædagogiske overvejelser om, hvordan man kan bruge digital 

teknologi på en hensigtsmæssig måde i det daglige arbejde, samt hvilke forudsætninger der skal til, 

for at det kan lykkes. Helt overordnet kan brugen af teknologi i undervisningssammenhænge være 

med til at uddanne elever og studerende til det moderne samfund, fx i forhold til demokrati, oplysning 

og det fremtidige arbejdsmarked. Brugen af IT i undervisningen kan desuden fremme elever og 

studerendes teknologiforståelse og digitale kompetencer i bred forstand. Den enkelte kan blive bedre 

i stand til at beherske digitale værktøjer og udføre opgaver ved hjælp af teknologien. Det handler 
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både om færdigheder til at anvende digitale værktøjer og online platforme. Men også om evnen til at 

anvende teknologien på en kritisk, sikker, kreativ og etisk måde. Teknologiforståelse rummer således 

også en kritisk stillingtagen til, hvornår det giver mening at anvende teknologi og hvornår det ikke er 

hensigtsmæssigt.  

Otte udsagn om, hvordan digitalisering kan understøtte kvaliteten i undervisningen 

IT kan - ligesom andre virkemidler i undervisningen - have positive såvel som negative indvirkninger 

på undervisningens form og indhold. Ekspertpanelet peger på, at teknologi under de rette 

forudsætninger, blandt andet kan understøtte kvaliteten i undervisningen på følgende otte måder:  

1. Understøtte muligheden for undervisningsdifferentiering  

2. Udvide mulighederne for mere kreative og engagerende måder at lære på ved at lade elever 

være medskabere af digitale produkter  

3. Give flere muligheder for at gøre undervisningen inkluderende  

4. Øge videndeling blandt lærere og undervisere  

5. Give lærere og underviserne adgang til elever og studerendes tænkning og refleksioner  

6. Skabe nye muligheder for samarbejde blandt elever og studerende  

7. Give elever og studerende mulighed for at løse mere komplekse opgaver  

8. Understøtte lærere og elevers feedbackprocesser  

De otte udsagn bygger på ekspertpanelets brede vidensgrundlag og kendskab til feltet. Som 

supplement hertil har panelet og DAMVAD Analytics udpeget eksisterende litteratur, der 

underbygger udsagnene. Denne litteratur er placeret bagerst i kataloget.  

Udgangspunktet for udsagnene er, at IT under de rette forudsætninger ikke blot kan bruges til at 

styrke læreprocesser, men også transformere betingelserne for læreprocesser. Således er fokus på 

der, hvor IT gør en reel forskel og ikke blot er et redskab til et enkelt formål  

Brug af IT i undervisningen indebærer også en række faldgruber. Digitalisering vil kun bidrage til 

kvalitet under de rette forudsætninger. Hensigtsmæssig brug af IT forudsætter særligt god og 

substantiel didaktik og faglighed, hvilket indebærer, at lærere og undervisere er kompetencemæssigt 

klædt på til at anvende IT i undervisningen. Derudover er brugervenlige og velfungerende digitale 

infrastrukturer og digitale læremidler på skoler og institutioner en central forudsætning for brugen 

af IT. Og det drejer sig om, hvordan brugen af IT organiseres, både på skolerne og i undervisningen. 

Brugen af IT i undervisningen afhænger altid af en række faktorer, som udspiller sig i en given 

undervisningskontekst, herunder lærere, elevers præferencer, elevers niveau m.v. Desuden er der 

stor forskel på digitaliseringens rationaler på de forskellige niveauer i uddannelsessystemet, alt 

afhængig af om der er tale om grundskole, gymnasier eller videregående uddannelser.  
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IT kan anskues som understøttende teknologi, hvor digitale værktøjer kan understøtte arbejdsgange 

i forbindelse med undervisning eller understøtte læring inden for et bestemt fagligt område. IT som 

vidensområde omtales ofte som informatik, men kan også opfattes endnu bredere. Det indebærer 

bl.a. brugen af computere til (kompleks) problemløsning og til logisk organisering og analyse af data. 

Det kan både være som selvstændigt fag eller integreret i andre fag. Disse overvejelser har 

ekspertpanelet ligeledes haft med i deres drøftelser.  

Proces for panelarbejdet 

Deltagerne i ekspertpanelet er sammensat, så de til sammen dækker de tre områder - grundskolen, 
gymnasierne og de videregående uddannelser. Panelet repræsenterer forskere med bred teoretisk 
viden om den teknologiske udvikling i en uddannelseskontekst samt praktikere med kontekstnære 
erfaringer med IT. Ekspertpanelet består af:  

- Bent B. Andresen – ph.d. og lektor, Aarhus Universitet, DPU  
- Jesper Tække – ph.d. og lektor i medievidenskab, Aarhus Universitet  
- Anne Lise Bennedsen – lektor og gymnasielærer i spansk og samfundsfag, Rødkilde Gymnasium 
- Bruno Barbalho – lærer og pædagogisk it-vejleder, Hendriksholm skole  
- Thomas Illum Hansen – ph.d. og forskningschef, UC Lillebælt  
- Merete Badger – ph.d. og seniorforsker, Danmarks Tekniske Universitet  
- Michael Caspersen – direktør, It-vest; adjungeret professor, Aarhus Universitet  

Deltagerne i ekspertpanelet er udpeget af de tre organisationer og kontaktet af DAMVAD Analytics. 
Arbejdet har været ulønnet med henblik på at sikre uvildighed. Danmarks Lærerforening, 
Gymnasieskolernes Lærerforening og Dansk Magisterforening har af hensyn til armslængde ikke 
deltaget i panelets møder og ikke godkendt kommenteret materiale undervejs. 

Ekspertpanelet har afholdt fire panelmøder i perioden december 2017 til marts 2018. Panelets arbejde 
har taget afsæt i et kommissorium udarbejdet af de tre organisationer. Formålet har ikke været at 
definere begreber som kvalitet, digitalisering, dannelse eller kompetencer. I stedet har fokus været på 
at bidrage til at kvalificere underviserstemmen i digitaliseringsdebatten gennem praksisorienterede 
eksempler på, hvordan digitalisering kan udnyttes til at udvikle undervisningen og fremme elever og 
studerendes læringsudbytte.  

Som et input til panelets arbejde, har DAMVAD Analytics udarbejdet et arbejdspapir forud for hvert 
panelmøde. Arbejdspapirerne har været baseret på cases, observationsstudier og samt oversigt over 
eksisterende national og international litteratur på området. DAMVAD Analytics har været ansvarlige 
for at planlægge og facilitere de enkelte panelmøder. Observationerne har været foretaget af cases i 
konkrete undervisningssituationer, som panelet har udpeget. De har givet et dybdegående indblik i, 
hvordan brugen af IT har påvirket undervisningen i den givne kontekst. Herudover har der været 
gennemført ti interviews med andre praksiseksempler. 

Efter hvert møde har DAMVAD Analytics udarbejdet et opsummerende notat med mødet 
hovedkonklusioner, som panelet har haft mulighed for at gennemlæse og kommentere. [Ligeledes har 
panelet kommenteret dette dokumentet]. Dokumentet er ikke et forskningsbaseret indlæg, der 
sammenfatter alle paneldeltageres forskningsmæssige produktion og skal ikke nødvendigvis læses 
som et udtryk for alle deltageres faglige eller holdningsmæssige standpunkt. Desuden repræsenterer 
panelet forskellige syn på læring og undervisning.  
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1. Understøtte muligheden for undervisningsdifferentiering  

Undervisningsdifferentiering handler både om elever og studerendes faglige, sociale og personlige 

udvikling, såvel som deres forskellige måder at lære på og deres forskellige udtryksformer. Hvis der 

tages højde for dette i planlægningen af undervisning, kan IT være med til at samle en hel klasse med 

forskellige faglige niveauer og samtidig være med til at udfordre alle elever og studerende med afsæt 

i deres individuelle behov, forudsætninger og potentialer. 

Understøttende i forberedende aktiviteter 

Brugen af IT kan anvendes til at understøtte undervisningsdifferentiering i studerendes 

forberedende arbejde. Undervisere på Copenhagen Business School har ved hjælp af en digital 

platform delt videoer af hele forelæsninger, som de studerende bruger til at forberede sig til 

undervisningen. De studerende kan forberede sig til undervisningen i deres eget tempo ved at spole 

frem og tilbage i videoerne. Derudover anvender de studerende videoerne til at forberede sig til 

eksamen, hvor hver studerende kan forberede sig på et emne, som de finder særligt udfordrende.  

Et andet eksempel er fra Rødkilde Gymnasium, hvor oplæsningsprogrammer og lydbøger har været 

anvendt som stilladserende værktøjer. Programmerne har fx i sprogfag medvirket til, at nogle elever 

føler sig bedre rustet til at deltage aktivt i undervisningen, når de kan træne udtalte gloser 

hjemmefra, og teste deres viden ved hjælp af forskellige opgaver. Der kan fx være E-learning 

programmer, der er velegnet til at lære gymnasieelever spansk ved hjælp af internettet og dets 

interaktive metoder. Det har givet nogle elever muligheder for at lære med udgangspunkt i deres eget 

potentiale og horisont.  

Digitaliseringens potentiale for elevcentreret undervisning  

Digitalisering kan også understøtte muligheden for at tilrettelægge undervisningen, så den svarer til 

hver enkelt studerendes behov og faglige forudsætninger. To eksempler på dette ses hos flere 

uddannelser på Aarhus Universitet og Københavns Universitet, hvor nogle undervisere er begyndt at 

bruge konceptet ”Peer Instruction”. Konceptet indebærer, at man supplerer den traditionelle 

præsentationslektion til aktiv læring i eksempelvis forelæsningslokalet. Ved at bruge Peer 

Instruction er det muligt at skabe en dialog mellem studerende og underviser undervejs i 

undervisningen. Peer Instruction giver blandt andet mulighed for at teste de studerendes faglige 

indhold gennem quizzes og justere undervisningen undervejs så de studerende opnår et 

tilfredsstillende fagligt udbytte. På folkeskoleniveau er der eksempler på, at nogle lærere bl.a. 

anvender den digitale platform Kahoot på samme måde til at teste elevernes faglige udbytte i 
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undervisningen og tilrettelægge undervisningen med henblik på at imødekomme elevernes 

udfordringer. 

De ovenstående eksempler peger på, at brug af digitalisering kan understøtte tilrettelæggelse af 

undervisning på en måde, der tager højde for forskellige elevers behov og forudsætninger. Det 

forudsætter, at underviseren sætter tid af til at forberede de enkelte elementer. Men det kan til 

gengæld frigøre mere tid undervejs i undervisningen, så underviseren kan fokusere på de 

udfordringer, der opstår undervejs og på de elever, som har særlige behov for støtte. Dette skyldes, 

at det ofte falder mange elever naturligt at navigere i de digitale læremidler, hvilket kan medvirke til, 

at de bliver mere autonome og selvkørende. Når eleverne arbejder mere selvstændigt, kan 

underviserne prioritere deres tid anderledes.  

Inklusion i undervisningen 

Digitalisering kan også give andre muligheder for at inkludere elever i undervisningen. Blandt andet 

kan digitalisering i form af kompenserende teknologier have indflydelse på elever og studerendes 

lærelyst og motivation. Det inkluderende aspekt indebærer særligt elever og studerendes evne til at 

deltage i læringssituationer og opleve en tilknytning til klassen. Vejle Ungdomscenter bruger 

eksempelvis et program, hvor eleverne kan optage screencasts – herunder videoer af skærmbilleder 

og lyd i tyskundervisningen. Lærerne oplever, at elever, som normalt føler sig utilpasse med at holde 

oplæg i klassen, får mulighed for at optage sig selv hjemmefra og ændre i optagelserne, hvis de 

ønsker det. Flere elever får dermed forberedt et oplæg til timen. Derudover bliver programmet brugt 

til at forberede eleverne til mundtlige eksaminer, hvor de kan optage og få feedback på deres oplæg. 

Eksemplet viser, hvordan anvendelsen af IT kan bidrage til at inkludere de elever, som føler sig 

utilpasse ved at præsentere oplæg i det fysiske klasselokale. 

Et andet eksempel på, at IT kan understøtte inklusion er fra Rødkilde Gymnasium. Her har lærere 

anvendt sociale medier i et projektforløb om kommunalvalget i samfundsfag. Eleverne har på 

baggrund af opstillede rammer fra læreren kontaktet politikere og eksperter på sociale medier. I 

forløbet har elever, som sjældent deltager aktivt i undervisningen, af sig selv taget kontakt til 

politikere, faglige eksperter og meningsdannere. Eksemplet viser, at sociale medier kan bidrage til at 

inkludere elever, som normalt føler sig utrygge i klassiske undervisningssituationer ved at lade dem 

indgå i indsamlingen og produktion af viden på nye måder. Samtidig har det en yderligere berigende 

effekt, at eleverne får umiddelbare inputs udefra som kan indgå i undervisningssituationen. 

Brugen af teknologi kan give lærere og undervisere mulighed for at supplere den analoge 

undervisningsform. For eksempelvis ved at anvende digitale læremidler og sociale medier i 

undervisningen. Det kan medvirke til, at en ny gruppe af elever har svært ved at indfinde sig i den nye 

undervisningssituation. Nogle elever viser gerne deres videoer, mens der er andre elever, der ikke tør. 
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På den måde kan brugen af videoer skabe en barriere for undervisningsdifferentiering for de elever, 

som ikke tør bidrage til de filmede oplæg. IT kan dermed have både en positiv og negativ effekt på 

undervisningsdifferentiering, alt efter hvor appellerende eleverne finder brugen af IT. Samlet giver 

det dog underviseren flere strenge at spille på. 

2. Udvide mulighederne for mere kreative og engagerende måder at lære på ved at lade 

elever være medskabere af digitale produkter  

Mulighederne for læring kan udvides, når elever og studerende er med i skabelsen og udviklingen af 

digitale produkter. Digitale produkter skal forstås som et bredt spektrum af produkter, som 

eksempelvis programmerede spil, apps, digitale blogs og robotteknologi. 

Refleksion og formidling af faglig viden gennem digitale produkter 

Når elever og studerende er med til at udvikle digitale spil, quizzes og andre produkter, bliver de 

tvunget til at sortere i, hvilken faglig viden, der er essentiel at have med og hvordan denne viden 

formidles i det givne produkt. Dette ses blandt andet i et ph.d.-projekt om elever som designere af 

digitale spil på VUC Storstrøm. Eleverne bliver bedt om at designe et digitalt spil, som lever op til 

læringsmål, der er opstillet af læreren om et emne. Erfaringerne fra projektet viser, at eleverne 

presses til at reflektere, sortere og diskutere deres faglige viden i designfasen og udførelsen af 

spillets forløb. Eksemplet peger på, at eleverne anvender den faglige viden aktivt ved at koble den på 

digitale produkter, hvilket samtidig træner deres formidling af faglig viden. 

Nye muligheder for kreativitet og visuelle udtryk 

Elever og studerende kan gennem digitale produkter få mulighed for at lege med deres kreativitet og 

vise deres visuelle udtryk på nye måder, når de skaber digitale produkter. Et eksempel herpå er på 

Kirkebakkeskolen i Vejle, som har et FabLab. I FabLab har eleverne mulighed for at skabe digitale 

produkter ved hjælp af 3D-printer, lasercutter, vinylskærer etc. Eleverne opfordres i skabelsen til at 

være ”mini-forskere”, hvor de skal eksperimentere og lege med forskellige visuelle udtryk.  

Når elever inddrages i processer, hvor de er med til at producere digitale produkter, udvikler de et 

ejerskab til produktionen. I FabLab er legen med at fejle og prøve igen med til at fastholde eleverne i 

deres læreprocesser, fordi det skaber motivation for at prøve igen og igen, indtil de har skabt et 

produkt, som de er tilfredse med og som indkapsler faglig viden inden for det givne emne. Samtidig 

gør det eleverne klar over digitale produkters muligheder og begrænsninger. 
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Nye faglige og kulturelle perspektiver  

Et digitalt produkt behøver ikke at blive skabt i et laboratorium eller gennem højteknologi. På flere 

skoler anvendes blogs som en digital produktion. Et eksempel er fra Aarhus Statsgymnasium, som i 

1.G. har anvendt samproduktion af blogs i virtuelle projekter. Sammenskrivningen foregår mellem 

elever og blandt andet partnerskoler, kulturinstitutioner, private virksomheder, politiske partier. Ved 

hjælp af internetbaserede møder som eksempelvis videokonferencer, delinger af elevproducerede 

film og samproduktion af blogs skabes en platform, hvor eleverne bliver producenter af viden. De 

virtuelle projekter giver eleverne indsigt i kulturelle og faglige forskelligheder og træner deres 

fremmedsprogskundskaber. Eleverne får herigennem feedback og viden udefra, som bidrager til nye 

perspektiver, der supplerer dem læreren kan bidrage med. 

3. Give flere muligheder for at gøre undervisningen inkluderende  

En digitalisereret undervisning kan give flere muligheder for at engagere elever og studerende i 

undervisningen, men virkningen afhænger af lærernes didaktik og undervisningspraksis. Brug af 

digitale teknologi kan således både være inkluderende (fx kompensation ift. læse- og 

skrivevanskeligheder) og ekskluderende (fx distraktion eller kompleksitetsforøgelse ift. elever og 

studerende, der har vanskeligt ved selvregulering og metakognition). Derfor er det afgørende, at 

undervisningen tilrettelægges og gennemføres med blik for, at teknologi kan bidrage til øget 

elevinddragelse og selvvirksomhed. Derudover kan digitale læremidler åbne op for nye, mere 

dynamiske formidlingsformer, der kan anvendes til at skabe en mere engagerende undervisning end 

den, som udelukkende anvender analoge medier. Endelig kan IT bruges som et redskab til 

klasseledelse, som er med til at fastholde elevers fokus ved hjælp af en stilladserende og kreativ 

læreproces.  

Kobling mellem skole og hjemmearbejde 

Sociale medier i undervisningssammenhænge kan være med til at engagere elever og studerende, 

eftersom det kobler sig til de kommunikationsformer, de bruger i deres daglige liv. På Silkeborg 

Gymnasium gør man brug af lukkede Facebook-grupper i matematik i 2.x. Ideen med gruppen er, at 

den skal virke på tværs af skrivesituationer hjemme og på skolen. Gruppen fungerer som et 

bedømmelsesfrit forum, hvor eleverne kan stille og besvare spørgsmål til afleveringer. Det er et krav, 

at hver elev enten skriver eller besvarer et spørgsmål til hver aflevering. Herudover er læreren aktiv 

i gruppen op til aflevering og besvarer her elevernes spørgsmål. Gruppen fungerer både til at dele 

erfaringer om tidligere afleveringer og som en platform, hvor elever kan hjælpes videre i deres 

skriftlige arbejde. Erfaringerne viser, at brugen af en digital gruppe i matematik gør det lettere for 

eleverne at forbinde det skriftlige arbejde på skolen til afleveringerne derhjemme.  
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Når dialogen i det fysiske klasselokale bliver suppleret eller forstærket af internetbaseret dialog, kan 

det berige læringsmiljøet. Blandt andet fordi eleverne kan lave opgaverne, når de føler sig motiverede 

og har koncentrationsevnen til at løse dem. På den måde kan det skabe bro mellem det fysiske 

klasselokale og hjemmearbejde. En afgørende faktor for, at blended learning kan lade sig gøre er, at 

læreren gør det klart for eleverne, hvad formålet med netaktiviteterne er. Eleverne får størst udbytte 

af blended learning, når læreren fastlægger, hvad der forventes af eleverne, hvornår de kan modtage 

feedback, og hvordan de kan få hjælp, hvis de oplever problemer. IT kan således medvirke til øget 

elevinddragelse og fungere hensigtsmæssigst i forhold til at skabe variation mellem forskellige 

undervisningsformer. Dette forudsætter imidlertid, at læreren er i stand til at tænke brugen af IT ind 

i undervisningens didaktiske rammer og stilladsere opgaverne ud fra den enkelte elevs behov og 

forudsætninger.  

Teknologier i undervisningen kan dog også udgøre forstyrrelser, som elever har svært ved at 

abstrahere fra. Dermed kan IT også udfordre eleverne på deres koncentrationsevne. Eksempelvis kan 

det virke forstyrrende, hvis eleverne distraherer sig selv og hinanden ved at lave andre ting på deres 

computere, som ikke har et fagligt indhold, mens der bliver undervist. Det kan derudover være 

vanskeligt at fastholde elevernes interesse, når nyhedsværdien i det digitale stof falder. 

Digitalisering i undervisningen stiller derfor andre og nye krav til underviserne, så det ikke bliver en 

kortvarig interesse, men et dybere fagligt engagement, der giver mening over tid.  

Aktivering af elever ved at vende klasseværelset på hovedet  

Flere har gjort sig gode erfaringer med at anvende Flipped Learning-metoden til at understøtte elever 

og studerendes motivation til at deltage aktivt i undervisningen. Metoden vender den traditionelle 

undervisningsform på hovedet ved at elever eller studerende sætter sig ind i nyt stof ved at se 

underviserproducerede videoer, kommenterede PowerPoint-præsentationer eller gennem andre 

medier hjemmefra. Undervisningstiden bruges i stedet på lektierne, hvor underviseren kan hjælpe og 

vejlede eleverne eller de studerende, mens de arbejder.  

På Københavns Universitet har flere undervisere gjort brug af ”Flipped Classroom”. Ved at gøre brug 

af forskellige quizzer i løbet af undervisningen brydes den mere traditionelle envejskommunikation. 

De studerende motiveres til at arbejde aktivt med det faglige stof i undervisningen. Når de studerende 

skal besvare quizzen gør de brug af forberedelsesvideoer, som underviseren har uploadet inden 

undervisningen, hvor temaet for undervisningsgangen er gennemgået. Spørgsmål til indholdet af 

videoerne sendes til underviseren, der tilrettelægger undervisningen med afsæt i de problemer, de 

enkelte studerende oplever. Tilgangen medvirker således, at de læringsaktiviteter, der foregår i 

undervisningstiden har den studerendes aktivitet i centrum. Flipped-Learning fungerer særligt godt 

i teksttunge fag, hvor der er meget, der skal forklares. Det skyldes blandt andet, at studerende kan 

pause, spole og gense videoerne derhjemme fremfor at læreren holder lange oplæg i undervisningen. 
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Mens de studerende besvarer quizzen, hjælper underviseren de studerende, der har brug for hjælp. 

Der opstår dermed en undervisningssituation, hvor underviseren har tid til at hjælpe forskellige 

studerende med et forstå det faglige stof. 

Flipped-Learning-metoden kan, hvis den anvendes på en hensigtsmæssig måde, give underviserne 

mere tid i selve undervisningssituationen til at arbejde hands-on med elever og studerende. Det 

forudsætter dog, at underviseren bruger en del tid på at forberede forløbene – særligt første gang et 

forløb skal udvikles. Derudover vil implementeringen af metoden i undervisningen skabe store 

ændringer i det didaktiske design og har indvirkning på lærer- og elevroller samt selve 

læringsmiljøet. Endelig stiller metoden store krav til eleverne og de studerendes selvdisciplin og det 

individuelle ansvar for at se videoerne forud for undervisningen. Dermed løser Flipped-Learning ikke 

nødvendigvis problemet med de elever og studerende, der ikke forbereder sig til undervisningen.  

Peergrade – Københavns Universitet 

Der findes forskellige måder at anvende digitale redskaber til at give studerende mulighed for at give 
hinanden feedback. Et eksempel er er i faget Econometrics II, der er obligatorisk på 3. år af bacheloren 
på økonomistudiet. 

Fagets opbygning og undervisning har forandret sig markant gennem de seneste par år. En af årsagerne 
er, at de studerende tidligere havde ti afleveringer i løbet af faget. Underviserne vurderer, at opgaverne 
var af lav kvalitet og det faglige udbytte minimalt. Undervisere følte, at de spildte deres tid på at give 
feedback på opgaverne og den feedback som blev modtaget blev ikke anvendt aktivt. For at komme 
udfordringerne til livs, begyndte underviserne i faget at anvende den digitale platform Peergrade, og 
omstrukturere faget med udgangspunkt i undervisningskonceptet ”Peer Instruction”. Peergrade er en 
platform, hvor de studerende giver feedback på hinandens opgaver. 

De har omstruktureret faget omkring fem emner, hvor hvert emne har en aflevering i Peergrade. 
Opgaverne omhandler virkelige cases. Inden forelæsningerne har de studerende fx afleveret opgaver. 
Det kunne handle om at forudsige fremtidige huspriser i Danmark. De studerende bliver herudover bedt 
om at give peerfeedback på opgaverne til nogle af deres medstuderende.  

Feedbacken skal afgives på baggrund af eksplicitte kriterier, som underviseren har opstillet for de 
studerende. Disse feedback-kriterier er løbende blevet justeret på baggrund af tidligere 
elevevalueringer i faget: ”Det sikrer, at vi får en elevcentreret læring, hvor eleverne modtager en 
feedback, som de kan se en faglig værdi i”. 

Fra peer feedback til generel feedback – et konkret eksempel 

Underviseren har gennemlæst nogle af opgaverne, og i dagens undervisning giver han en generel 
feedback på baggrund heraf. Han fremlægger 5 udfordringer, som han har observeret på tværs af de 
afleverede opgaver. Der anvendes en interaktiv tavle med små udvalgte dele af de studerendes opgaver. 
En grøn pen anvendes til at markere gode formuleringer og korrekte matematiske formler, mens en rød 
pen anvendes ved formuleringer, som enten er forkerte eller kan blive skarpere. Det virker især 
hensigtsmæssigt, når han skal forklare de sværere matematiske formler, fordi det giver de studerende 
indsigt i hver enkelt del af formlen.   
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Underviseren ønsker at få de studerende til at indarbejde feedbacken aktivt. De skal nemlig rette de 
afleverede opgaver og genaflevere dem i en porteføljeeksamen. Det tvinger de studerende til at 
anvende den feedback de giver og modtager til at forbedre deres opgaver inden de afleveres til 
eksamen. Det står i kontrast til, hvordan faget tidligere var struktureret. Ifølge underviseren skal ”de 
studerende ikke bare huske feedbacken, men også kunne omsætte den”.  Det er en af de vigtigste 
elementer i peer feedback-processen, og det har givet underviseren incitament til at omstrukturere 
faget. 

Aktivering af de studerende 

Ifølge underviseren er det ikke nok, at de studerende aktivt anvender feedback – de skal også aktiveres 
i undervisningen. Her anvendes et flipped classroom, hvor de studerende arbejder aktivt med det faglige 
stof i undervisningen, når de modtager den. Det kan fx være undervisning ved hælp af Socrative - en 
digital platform, der bruges til at udforme små quizzer, som de studerende besvarer ved brug af deres 
computer eller tablets. På den interaktive tavle vises et spørgsmål, som har til formål at teste, hvorvidt 
de studerende har forstået det faglige stof som er blevet fremlagt i dagens undervisning. Under 
spørgsmålet er der svarmuligheder. De studerende skal svare på spørgsmålet på deres egne enheder, 
mens quizzen frigives af underviseren i Socrative. 

En af de studerende finder en video frem på sin computer i takt med hun svarer på quizzen. Det er en af 
de forberedelsesvideoer, som er blevet lagt ud til dagens undervisning. Hun kan besvare quizzen ved at 
se videoen, som forklarer den matematiske formel, som quizzen omhandler. Ifølge den studerende giver 
det en bedre sammenhæng mellem undervisningen og den forberedelse, som skal foretages 
hjemmefra. Det gør komplekse formler nemmere at forstå, fordi videoen bider dem op i små dele og 
forklarer dem efterfølgende i formlens større sammenhæng. 

Som en del af quizzen kan de studerende undervejs blive bedt om at diskutere to-og-to, hvilket svar, der 
er det korrekte, hvorefter quizzen genåbnes, så de studerende igen kan besvare spørgsmålet. Det 
motiverer faglige diskussioner og argumenter. Inden anvendelsen af Socrative havde de studerende 
ikke talt i undervisningen. Der var ikke én af de studerende, der havde haft hånden oppe i den time, som 
undervisningen på daværende tidspunkt havde varet. Samtidig anvender de fleste grupper 
forberedelsesvideoerne og tidligere udleveret materiale, imens de besvarer quizzen. 

Nogle gange ændrer de studerendes svarprocenterne sig fuldstændigt efter diskussionerne. Herefter 
kan underviseren gennemgå svarene på tavlen og forklarer de studerende, hvorfor det rigtige svar er, 
som det er., og hvordan de forholder sig til de andre svar.  

Feedback er ikke bare for de studerende 

Det handler ikke blot om at teste de studerende. Det giver underviseren et overblik over, hvorvidt de 
opnår de faglige mål efter hver undervisning. Da resultaterne af testen kan ses med det samme, giver 
det et indblik i, hvor de studerende oplever udfordringer, og mulighed for at justere opfølgningen på 
spørgsmålet. Samtidig giver det underviseren feedback fra studerende på sine egne kompetencer i 
formidling af det faglige stof, som løbende kan justeres så det imødekommer de studerendes behov. 

 

4. Øge videndeling blandt lærere og undervisere  

Ved hjælp af videndeling får undervisere mulighed for at trække på hinandens erfaringer og 

ressourcer. Både ved at dele undervisningsmateriale og koncepter med hinanden inden for de 
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forskellige fagområder. Og ved at dele erfaring, hvordan forskellige digitale platforme fungerer rent 

praktisk og inspiration til, hvordan de kan anvendes i undervisningssituationer. Det skaber mulighed 

for at dele blandt andet gode modeller og formater og bygge ovenpå eksisterende, lærerudviklede 

læringsforløb med ny viden. På den måde kan videndeling udvikle et fælles sprog for didaktisering af 

digitalisering blandt undervisere, hvilket kan forbedre rammerne for anvendelsen af digitale 

elementer i undervisningen.  

Systematisk videndeling mellem undervisere medvirker til, at brugen af IT i undervisningen bliver 

mere hensigtsmæssig og er en vigtig forudsætning for en meningsfuld, faglig integration af digitale 

læremidler. 

Flere skoler har haft positive erfaringer med at være en del af netværket CRAFT. CRAFT er en 

elevkonkurrence, hvor elever og lærere skaber projekter med fokus på de tværgående temaer: It og 

medier samt innovation og entreprenørskab. Projektet forløber først som et lokalt forløb, hvor 

elevernes projekter præsenteres i kommunen og senere til en national finale på Danmarks 

Læringsfestival. Lærere, som har været en del af netværket har fået inspiration til, hvordan man kan 

inkorporere et udpluk af det 21. århundredes kompetencer i undervisningsforløb gennem 

vidensdeling med andre praktikere. 

Digitale lærernetværk forudsætter ledelsesmæssig prioritering  

Hvis digitalisering skal kunne skabe et didaktisk potentiale for lærere og undervisere, er det 

afgørende, at der udvikles konkrete kompetenceudviklingsstrategier. Det kan eksempelvis være 

etablering af formelle og uformelle netværk og læringsmiljøer – gerne lokalt såvel som kommunalt. 

En vigtig faktor er i den forbindelse, at skole- eller institutionsledelsen er med til at facilitere sådanne 

netværk. En ledelsesmæssig prioritering af videndelingsnetværk kan understøtte udviklingen af 

fælles digitale udviklingsplaner og mere langsigtet forankring af digitaliseringsstrategier. 

Eksempelvis har Rødovre Kommune etableret en række netværk, der har til formål at videreformidle 

læreres viden og erfaringer med brugen af IT i undervisningen blandt undervisere. Herunder mindre 

netværk på skoler med deling af fagmapper mellem kolleger, lokale netværk på tværs skoler og et 

kommunalt netværk, der danner grundlag for en fælles udviklingsplan for digitalisering for 

kommunen. 

5. Lærere og underviserne kan få adgang til elever og studerendes tænkning og 

refleksioner  

Digitalisering kan give elever og studerende nye muligheder for at udvide og udvikle deres faglige 

udtryksrepertoire. Det kan give lærere et øget indblik i elevernes tanker. 
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I Fablab på Kirkebakkeskolen i Vejle har man i 2. klasse gjort brug af robotteknologi i et forløb om 

jordskælv til at få indblik i elevernes tænkning og refleksioner. I geografi har eleverne lært om, 

hvordan jordskælv og naturkatastrofer opstår, og hvilke konsekvenser det har for mennesket. 

Eleverne bygger to-og-to en robot, hvor der blandt andet diskuteres, hvor store murbrokkerne er i 

forhold til, hvilke hjul robotten skal have for at kunne fungere optimalt. Eleverne koder herefter 

robotten, så den kan udføre den opgave, som de er blevet stillet. Lærerene diskuterer løbende med 

eleverne, hvordan og hvorfor de vælger at skabe robotten på en bestemt måde og refererer undervejs 

til de geografiske termer, som de har lært i geografi. Det giver lærerne indsigt i, hvilke tanker og 

refleksioner de anvender for at løse den stillede opgave, og hvorvidt de har forstået den viden de har 

om naturkatastrofer. Samtidig sikrer det, at eleverne anvender kodning som et supplement til faget 

geografi og ikke som et sideløbende forløb til faget. Erfaringer fra Kirkebakkeskolen illustrerer 

hvordan kombinationen af faglige begreber fra geografi samt det analytiske arbejde med at ordne 

data og kode robotten til at udføre en bestemt opgave, kan give eleverne en bedre forståelse af det 

faglige indhold. Det skyldes særligt, at de bliver udfordret til at løse opgaverne på nye måder. Kodning 

og robotteknologi er blot en måde, hvorpå lærere kan få indsigt i elevers læring og refleksioner. 

Digitale værktøjer: Nye potentialer for visualisering af fagligt indhold 

Digitale værktøjer kan for eksempel være simulation og modellering i form af eksempelvis dynamiske 

geometriværktøjer. De kan også give elever mulighed for at fremstille og visualisere fagligt indhold 

på nye måder. På den måde får lærere et indblik i elevernes mellemregninger og kan dermed forstå, 

hvordan de tænker og hvorfor de løser opgaverne på en særlig opgave. Denne transparens i 

elevernes læreprocesser kan potentielt give underviseren en bedre forståelse af den enkelte elevs 

styrker og svagheder, hvilket kan danne grundlag for en mere elevcentreret undervisning, individuel 

vejledning og støtte og tilpasning af opgaver. 

Synliggørelse af elevers tanker og forestillinger gennem computermodeller 

Brug af computermodeller i undervisningen kan også åbne for nye måder at illustrere fagligt indhold. 

Det kommer blandt andet til udtryk i pilotprojektet ”Computational Thinking i gymnasiefag” 

(Caspersen m.fl., 2018), som er gennemført på ni gymnasier i samarbejde med Aarhus Universitet. 

Undervejs i projektet er eleverne blevet trænet i at bruge og ændre relevante computermodeller. Ved 

hjælp af computermodellerne kan eleverne synliggøre deres faglige viden og refleksioner på 

forskellige formidlingsmåder.  

FabLab – Kirkebakkeskolen i Vejle 

Kirkebakkeskolen har de seneste seks år gjort brug af FabLab. FabLab er placeret i kælderen, og er et 
mini-laboratorium, hvor elever kan skabe digitale produkter ved hjælp af blandt andet 3D-printere, 
vinylskærer og simpel robotteknologi. 
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Alle projekter i FabLab er bygget op om en problemstilling, som eleverne skal finde en løsning på. Det er 
eksempelvis at designe en emballage til en vandflaske. Forskellige fag indgår i projektet: Dansk 
anvendes til at lave reklamer for emballagen og matematik anvendes til at beregne, hvor stor 
emballagen skal være på flasken. Det er vigtigt, at skabelsen af digitale produkter bliver en del af 
fagene, og ikke som et parallelt forløb. 

Fx har en 2. klasse projektarbejde om jordskælv. I geografi er de blevet undervist i, hvordan 
naturkatastrofer opstår, og hvilke konsekvenser det har for mennesker rundt om i verden. De er blevet 
stillet opgaven at bygge og kode en robot, så den kan hælde vand op i en skål til deres kat, da de selv er 
fanget under murbrokkerne. Eleverne diskuterer fx, hvordan robotten kan køre over de store 
murbrokker, og hvorvidt den vil kunne overleve, hvis der kom efterskælv. Det giver læreren indsigt i den 
faglige viden, som eleverne putter ind i skabelsen af robotten. Det giver gennemsigtighed i elevernes 
refleksioner og tanker, når de kan diskutere det ved at henvise til robotten. 

Efterfølgende opstiller læreren en ny forhindring: Robotten skal kunne overleve i vand. I FabLab bygges 
projekterne op om storytelling – og indsætter nye udfordringer, som eleverne skal finde en løsning på. 
Dette fastholder eleverne i deres læringsprocesser, fordi de bliver motiveret af projekternes 
uforudsigelighed og nye problemstillinger. 

Opgør med nulfejlskultur 

”Det dræber elevers læring, når de ikke får lov at fejle”, siger en 0. klasses-lærer i FabLab. I FabLab 
handler det ikke om at skabe et perfekt digitalt produkt, men i stedet at lade eleverne fejle og sammen 
med læreren reflektere over, hvor fejlen opstår og hvordan den kan forbedres. I midten af FabLab står 
et træ, hvor der hænger forskellige digitale produkter – eksempelvis en emballage, som er alt for lille til 
flasken. Eleverne hænger deres fejl på træerne, som er et symbol på, at alle succeser vokser ud af 
tidligere fejltagelser: ”Folkeskolens nul-fejls-kultur dræber elevers innovation. Det er træet et opgør 
med” fortæller læreren. På den måde bliver eleverne også klar over digitaliseringens begrænsninger og 
muligheder. 

 

6. Skabe nye muligheder for samarbejde blandt elever og studerende 

IT kan åbne for nye samarbejdsformer blandt elever og studerende. Anvendelse af teknologi i 

undervisningen kan blandt andet skabe nye muligheder for samskrivning, hvor elever i fællesskab 

producerer et skriftligt produkt ved hjælp af digitale delingsredskaber. Dette træner elever og 

studerendes kompetencer i at lytte, forhandle og skabe kollektive produkter. 

Digitale delingsredskaber kan derudover give underviseren indsigt i gruppers arbejdsprocesser, 

anvendelse og tilegnelse af fagligt stof. På den måde får underviseren mulighed for at vurdere de 

elementer, som den enkelte elev bidrager med i skabelsen af det skriftlige produkt, samt identificere 

de elever, som ikke bidrager med opgaveløsningen. Digitale elementer gør således elevers arbejde 

mere tilgængeligt for læreren og andre elever. Foruden øget indblik i elevernes arbejdsprocesser, kan 

dokumentdelingsredskaber give elever nye vinkler og perspektiver på mulige besvarelser. Dette er 

med til at nuancere og udfordre elevernes refleksioner. Eksempelvis kan kollektiv brainstorming og 

fælles noter inden en klasse skal skrive en dansk stil give nye perspektiver til den individuelle 
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skriveproces. I historieundervisningen kan elever derudover i fællesskab udarbejde en tidslinje ved 

hjælp af digitale værktøjer. 

Det er vigtigt, at elever med forskellig faglig formåen kan se potentialet i at dele viden med hinanden. 

Særligt skal det være tydeligt for de fagligt stærke elever, hvad de får ud at dele deres faglige viden 

med mindre stærke elever. Årsagen er, at disse elever kan frygte, at deres bidrag bliver skrevet 

direkte af fra andre elever, at de skal investere meget af deres egen tid og at de ikke selv får nye 

faglige perspektiver. Flere undervisere har haft gode erfaringer med at understrege, at fagligt stærke 

elever lærer meget af at formidle deres viden videre til andre, og at de også får nye og anderledes 

perspektiver på deres individuelle produkt, som de kan bruge i deres individuelle skriveproces. Men 

der er en risiko for en form for social udvælgelse, hvor de dygtigste elever ikke bidrager eller får så 

meget ud af det som de mindre dygtige.   

Øget bevidsthed om plagiat og originalitet  

Brug af IT i opgavebesvarelser gør det muligt at gøre elever og studerende mere bevidste om, hvornår 

opgaver kan siges at være et originalt, individuelt bidrag og hvornår der er tale om plagiat. 

Underviseren kan skabe et tillidsrum i klassen, hvor der er plads til at diskutere spørgsmål om 

opgavers og løsningers originalitet. 

Diskussionen omhandlende opgavers originalitet og plagiat er ikke en ny problemstilling. Dog har 

brugen af digitalisering i undervisningssammenhænge gjort feltet mere komplekst, blandt andet 

fordi andre elevers opgaver nu er mere tilgængelige og mulighederne for at plagiere er større. Men 

det giver samtidig mulighed for at spørgsmålet om egenproduktion tages op i undervisningen. Ikke 

mindst fordi eleverne, når de kommer ud på arbejdsmarkedet, vil skulle lære at kunne indgå i 

processer, hvor de enten skaber nye ting sammen med andre eller bygger videre oven på ting, som er 

udviklet af andre.  

Vellykket samarbejde forudsætter rammesætning  

Samproduktion ved hjælp af IT blot er én form for samarbejde, som teknologien giver mulighed for. 

Der findes derudover en række andre elementer såsom proces- og organiseringssamarbejde. Uanset 

hvilken form for samarbejde der er tale om, er rammesætning et afgørende element for et vellykket 

gruppearbejde. Dette indebærer, at underviseren tydeliggør rammerne for opgaven og ekspliciterer 

mål og forventninger.   

7. Give elever og studerende mulighed for at løse mere komplekse opgaver  

Når IT anvendes på en hensigtsmæssig måde kan det skabe bedre forudsætninger for, at elever og 

studerende kan løse mere komplekse opgaver, som består af forskelligartede og mere indviklede 
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elementer. Det indebærer blandt andet, at komplekse problemstillinger kan blive mere tilgængelige 

og dermed nemmere at arbejde med for elever og studerende. På den måde kan IT, fx i form af digitale 

modeller give adgang til et nyt univers af læring og læringsaktiviteter, hvor interaktion med digitale 

modeller for komplekse systemer, giver mulighed for nye erkendelses- og udtryksformer.  

Særligt kan brugen af dynamiske computermodeller give nye måder at analysere og reflektere over 

det faglige stof, hvilket kan give et øget læringsudbytte. Dette kommer til udtryk i det ovennævnte 

pilotprojekt ”Computational Thinking i gymnasiefag”. Ideen om computational thinking handler om 

problemløsning. Det er en tænkning, der gør eleven i stand til at forstå et kompleks, fagligt problem 

og udvikle løsninger til dette. De deltagende lærere giver udtryk for, at særligt svage elever aktiveres 

i undervisningen, da de forholder sig udforskende til at afprøve og udforske digitale modeller af 

faglige fænomener. Samtidig reduceres unødvendig kompleksitet i det faglige indhold. Dette skyldes, 

at det faglige indhold kan illustreres på en række forskellige måder, alt afhængigt af, hvordan 

eleverne bedst kan forstå det. Eleverne arbejder med at forklare og forstå sammenhænge mellem 

faglige begreber ved at bryde et komplekst problem ned i mindre dele og visualisere dette i 

programmodellerne. Det arbejde med at bruge faglige begreber ved at programmere og kode i 

modeller, er med til at styrke elevernes forståelse af det faglige stof og bidrager til elevernes 

computationelle kompetencer. Desuden viser projektet, at lærerne bliver mere bevidste om 

modelbrugen i deres fag og at definitionen af et givent fagligt fænomen skal være meget tydelig for 

at de kan arbejde med en computerbaseret model af fænomenet. På den måde kan det være med til 

at skærpe fagligheden.  

Når elever arbejder med at analysere fagligt indhold og formidle det gennem digitale modeller, 

forholder de sig også til, hvordan modellerne på bedst mulig måde illustrerer det faglige stof. Dette 

arbejde kan hjælpe eleverne med håndtere komplekse og abstrakte begreber og fænomener inden 

for et givent emne. Ved at prioritere elementerne der udgør disse komplekse fænomener, får eleverne 

en dybere forståelse af stoffet. Digitale elementer kan bruges til at indlægge uventede hindringer 

eller begrænsninger som en del af elevers opgaveløsning. Sådanne kreative benspænd giver elever 

mulighed for at stille udforskende spørgsmål, reflektere og diskutere meningen med den digitale 

model. På den måde kan brug af IT i undervisningssituationer understøtte iterative læringsloops og 

erkendelsesprocesser, der er fremmende for elevers indlæring.  

En forudsætning for, at elever kan løse mere komplekse opgaver ved hjælp af digitale værktøjer er, 

at læreren rammesætter elevernes arbejde. På den måde kan eleverne fokusere på at arbejde 

selvstændigt inden for en fast problemstilling, hvor læreren agerer støttende facilitator i processen. 

Det er i den forbindelse vigtigt, at læreren er bevidst om at indtage en ”ny” rolle, hvor elevernes 

arbejde med computermodellen skal faciliteres frem for at udvide deres viden om et givent emne. Det 

forudsætter, at lærerne har eller kan udbygge de kompetencer, der kræves.  
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8. Understøtte lærere og elevers feedbackprocesser  

Brug af IT i forbindelse med undervisningen kan understøtte muligheden for at give elever og 

studerende formativ feedback i løbet af opgaveløsningen. Dermed får de ikke alene feedback, som de 

kan bruge i kommende opgaveløsninger. Men de får en feedback, som de umiddelbart kan bringe i 

anvendelse, mens de sidder i læreprocessen. 

På Rødkilde Gymnasium har lærere eksempelvis anvendt fildeling til at give eleverne formativ 

feedback, mens de skriver deres opgaver. Den løbende feedback undervejs i skriveprocessen gør 

elever og studerende opmærksomme på fejl og misforståelser, og de får dermed mulighed for at 

justere det videre arbejde.  På den måde lærer eleverne mens de løser opgaven, og ikke først når de 

får feedback på det endelige produkt. Erfaringer fra Rødkilde Gymnasium peger på, at det er vigtigt 

at feedback differentieres og underviseren tager udgangspunkt i enkelte elevers behov og 

forudsætninger, når der gives feedback. Ved hver aflevering giver læreren en grundig beskrivelse af 

de næste trin, som eleven skal arbejde med fremadrettet. På den måde bliver eleven bevidst om, hvad 

de skal arbejde videre med. Dermed ændrer feedbacken sig fra at være bagudskuende til at være 

fremadrettet, hvilket også kaldes feed forward.  

For at en processuel tilgang til opgaveløsning kan lykkes, er det afgørende med en fast ramme og 

struktur for opgaven. Det indebærer blandt andet, at eleverne får en grundig introduktion til opgaven, 

så de kender formålet med opgaven og indholdet. En anden vigtig faktor er, at elevernes 

mellemregninger lagres. På den måde kan læreren gå tilbage og få indblik i, hvorfor opgaven er blevet 

løst på en særlig måde og derudfra give individuel vejledning. Netop denne transparens kan 

digitalisering understøtte. Det er dog væsentligt at være opmærksom på, at denne tilgang i praksis 

kan være tidskrævende for den enkelte lærer.  

Peer-to-peer – evaluering af medstuderendes opgaver  

Elev-til-elev feedback, hvor elever giver hinanden feedback kan bidrage til at nuancere og give nye 

perspektiver på elever og studerendes opgavebesvarelser. Et eksempel på det er fra 

matematikundervisningen i 3.R på Silkeborg Gymnasium. De anvender en digital platform for deling 

af elevernes afleverede opgaver. I undervisningen udleverer læreren et ark bestående af feedback-

grupper og nogle særlige feedback-punkter for hver opgave, som fungerer som ramme for elevernes 

feedback til hinanden. Eleverne fortæller, at de bliver inspireret af at se, hvordan andre elever 

argumenterer for deres facit – en inspiration, som de kan anvende i deres skriftlige afleveringer 

fremadrettet. Ved at give eleverne denne form for censorrolle får eleverne indsigt i, hvilke 

succeskriterier, som skal opfyldes for at lave en god opgave. Samtidig bliver det klart for dem, 

hvordan de stadig kan opnå point i en delopgave, selvom de ikke kan finde frem til det rigtige facit. 

Denne viden kan de anvende til deres skriftlige eksamen i matematik. 
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På nogle studier på Københavns Universitet anvendes en digital platform, som gør det muligt for 

studerende at give hinanden digital feedback på afleverede opgaver. Eleverne kan fremadrettet 

indarbejde feedbacken i deres fremtidige opgaver, da platformen lagrer feedback for den enkelte 

studerende. Undervisere forklarer, at peer-to-peer feedback kun fungerer, hvis underviserne 

opstiller eksplicitte kriterier for, hvordan feedbacken skal gives. Den form for peer feedback kræver 

dermed, at underviseren er grundig i forhold til at klæde eleverne på til at evaluere hinandens 

besvarelser og opstiller klare kriterier til feedback. Det indebærer blandt andet en introduktion til at 

give brugbar og konstruktiv feedback og at arbejde med rettevejledninger. Det er fx muligt for 

studerende at ”redflagge” feedbacken, hvis den ikke lever op til de opstillede krav. På den måde kan 

underviseren sikre, at de studerende ikke giver hinanden forkert feedback og at alle opgaver 

evalueres ud fra samme retningslinjer.  

Tilgangen kan frigive tid og ressourcer til underviseren, som i stedet kan fokusere på forberedelse til 

undervisningen og støtte elever, der brug for vejledning. Således skal elev-til-elev feedback ses som 

en tilgang, der giver nye muligheder for læring hos elever og studerende. Som en sidegevinst kan 

underviseren få mere tid til at korrigere og vejlede de studerende. 

Det er væsentligt at være opmærksom på, at konteksten for feedback betyder meget og der er stor 

forskel på, hvordan de forskellige evalueringsformer kan anvendes i folkeskoler, gymnasier og på 

universiteter.  

Padlet – Silkeborg Gymnasium 

3.R. på Silkeborg Gymnasium anvender Padlet i undervisningen i matematik.  

Padlet anvendes på mange folkeskoler, gymnasier og videregående uddannelser og fungerer - ret 
forsimplet - som en digital opslagstavle. I 3.R anvendes den med to formål: 

1) Som en platform for deling af (og lærer/peer-feedback på) skriftlige opgaver 
2) Som et fælles ressourcerum og overblik i forbindelse med projektarbejde 

Klassens skriftlige ressourcerum på Padlet, som indeholder forskellige inspirationsdokumenter til 
arbejdet med elevernes skriftlige arbejde og padlet-afleveringer. 

Padlets potentiale for peer feedback og vidensdeling 

3.R har i Padlet afleveret en delprøve 1 uden hjælpemidler fra et eksamenssæt i skriftlig matematik. 
Delprøven er opdelt i 6 opgaver. Eleverne har hver især besvaret alle opgaverne, men de er hver især 
blevet bedt om at fokusere specielt på én af opgaverne, og uploade deres løsning på dette spørgsmål 
inden de besvarer de resterende. Ideen er, at eleverne kan søge inspiration i de andre elevers 
besvarelser, og på denne måde blive hjulpet videre i processen, hvis de oplever udfordringer. 

Læreren påpeger, at risikoen for plagiat er én af udfordringerne for den digitale vidensdeling. Det 
medfører forskellige strategier for fagligt stærke og mindre fagligt stærke elever. Det er fx muligt at se 
tidspunktet for, hvornår specifikke elever har uploadet besvarelserne. Nogle stærke elever uploader fx 
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altid besvarelserne inden de andre elever, hvilket kan ses som et udtryk for et ønske om at vise, at 
besvarelsen er opnået uden hjælp fra andre elever. 

Feedback i matematik- et konkret eksempel fra en undervisningssituation 

I undervisningen udleveres fx et ark bestående af feedbackgrupper og fremgangsmåde for feedback. 
Eleverne er opdelt i grupper. Så kan PadLet bruges til, at to elever – A og B – diskuterer, peger og skriver 
på samme skærm feedback-kommentarer til person C’s besvarelse i Padlet. Til slut gives der et pointtal 
til hver delopgave mellem 0 og 10 point. 

En af eleverne i gruppe seks har farvet vinklerne i en trekant i forskellige farver for at sikre, at læseren 
kan forstå og følge argumentationen i besvarelsen. De to andre elever påpeger, at denne metode gør 
det meget nemmere at følge elevens argumentation, og hun skriver en lille note i Padlet. Hun forklarer, 
at hun vil anvende denne metode fremadrettet i egne opgaver. 

I gruppe fire har en af eleverne lavet de rigtige udregninger, men har ikke opnået det rigtige facit. 
Gruppen diskuterer, hvor mange point elevens opgave skal have. De beder om hjælp fra læreren, som 
forklarer, hvordan han ville vurdere opgaven. Læreren forklarer, at det er en af fordelene ved peer 
feedback, specielt for en 3.g klasse: ”De får en indsigt i, hvordan en censor vurderer en opgave, og 
hvordan de stadig kan opnå point, selvom de ikke kan finde det korrekte facit”. 

Da alle i grupperne har modtaget feedback og point, udleverer læreren sin feedback på elevernes 
opgaver. Han beder eleverne sammenligne den feedback de har modtaget fra gruppen, og den feedback, 
som han har givet dem. Hver elev nedskriver 2-3 fremadrettede fokuspunkter til de næste afleveringer, 
som de har lært af deres feedback. De uploader disse fokuspunkter under fanen ”elev-feedback” i Lectio. 
Læreren forklarer mig, at ”Feedback skal ind og arbejdes med før det giver et fagligt udbytte for 
eleverne, og det presser vi dem til ved at lade dem rette hinandens opgaver. Her bliver feedback ikke 
bare et rødt tal på en gradueret skala. Her bliver den i stedet en aktiv del af elevernes læringsproces”. 

Risiko for eksklusion? 

Observationerne peger på, at anvendelsen af Padlet har mange potentialer i arbejdet med peer-
feedback. Gruppernes engagement og diskussioner, peger på et stort fagligt udbytte og indsigt i 
feedback-mekanismer. Det udbytte er dog udelukkende for elever, som har afleveret opgaven i Padlet. 
Elever, som ikke har afleveret opgaverne, og ikke kan deltage i feedback-grupperne risikerer at blive 
ekskluderet fra undervisningen, mens de fx laver den opgave som de skulle have afleveret. Dermed er 
der risiko for, at en gruppe af elever går glip af nogle læringsmuligheder.  

 

9. Sammenfatning 

I dette katalog er der fremhævet eksempler på, hvordan undervisere i folkeskolen, gymnasiet og på 

videregående uddannelser har valgt at arbejde med digitalt understøttet didaktik og pædagogik. Det 

er ikke teknikken, men underviseren, der er det gennemgående træk og forudsætningen for, at 

digitalisering kan skabe værdi i undervisningen og på uddannelser. 
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Målet med digitalisering bør netop være at understøtte kvaliteten af undervisning og uddannelse. 

Det positive potentiale forudsætter, at digitalisering ses som en vej til at udvide og understøtte de 

fagprofessionelles handlingsrepertoire.  

Digitalisering af undervisning har i høj grad været båret af lokale ildsjæle og centralt besluttede 

standardløsninger. Hvis potentialerne skal indfries, er det nødvendigt at tænke digitalisering ind i en 

bredt forankret pædagogisk og didaktisk praksis. 

En afgørende forudsætning for, at digitalisering kan skabe positive kvalitetsforbedringer på tværs af 

vores uddannelser er, at underviserne er klædt tilstrækkeligt på til at vælge, udfordre, tilpasse, 

anvende og evaluere digitale læremidler og digitalt understøttede didaktiske og pædagogiske 

praksisser. Ligeledes er det en central forudsætning, at underviserne har den fornødne tid til at 

forberede, gennemføre og udvikle deres digitale praksis. Digitalisering af undervisning skal ikke ses 

som en sparerøvelse, men med de rette ressourcer og i den rette kontekst, kan digitalisering være et 

redskab til højere kvalitet. Og det bygger på kompetente undervisere med handlerum til at vælge og 

vælge fra. 
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