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1. INDLEDNING 

I denne rapport præsenteres en opsamling af de foreløbige erfaringer fra de 31 projekter, der har 

modtaget puljemidler til styrkelse af digitale kompetencer på erhvervsuddannelserne, udbudt af 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) i 2018. Erfaringsopsamlingen er udarbejdet af 

Rambøll Management Consulting (herefter Rambøll) i efteråret 2019 på baggrund af data og in-

put fra samtlige projekter. Opdragsgiver for rapporten er STUK. 

 

Erfaringsopsamlingen har til formål at bidrage med øget viden om, hvordan erhvervsuddannel-

serne kan øge brugen af it som et pædagogisk værktøj på uddannelserne samt at identificere 

gode eksempler og ideer til, hvordan erhvervsskolerne kan styrke kompetenceniveauet i forhold 

til at anvende it som et pædagogisk værktøj i undervisningen på erhvervsuddannelserne. Erfa-

ringsopsamlingen præsenterer dels en tværgående analyse af skolernes foreløbige erfaringer og 

dels en række praksiseksempler, der kan inspirere andre skoler i arbejdet med at styrke digitali-

seringen af undervisningen på deres uddannelser. 

 

Foruden denne erfaringsopsamling er der også udarbejdet en samlet oversigt med en kort be-

skrivelse af hvert af de 31 projekter. Denne oversigt er tilgængelig på www.emu.dk.  

1.1 Formål og baggrund for puljen 

Med erhvervsuddannelsesreformen og Strategi for den digitale erhvervsuddannelse i 20151 kom 

der øget fokus på anvendelsen af digitale læremidler og potentialer ved it som pædagogisk værk-

tøj på erhvervsuddannelserne. Som en del af indsatsen med at styrke digitaliseringen af er-

hvervsuddannelserne oprettede STUK i 2018 en pulje til styrkelse af digitale kompetencer på 

erhvervsuddannelserne. Formålet med puljen var at styrke læreres og lederes digitale kompeten-

cer i deres pædagogiske praksis og dermed udbrede anvendelsen af it som pædagogisk værktøj 

på erhvervsuddannelserne. Dette skal i sidste ende bidrage til at nå erhvervsuddannelsesrefor-

mens overordnede mål om at sikre, at flere unge fuldfører en erhvervsuddannelse, at flere elever 

udfordres, og at deres trivsel styrkes. Puljemidlerne har bidraget til, at 31 projekter på landets 

erhvervsuddannelser med stor variation – i såvel størrelse som indhold – har arbejdet med ud-

vikling og afprøvning af redskaber inden for to overordnede temaer:  

 

A. Undervisningsdifferentiering  

B. Styrkelse af koblingen mellem skole- og praktikforløb.  

 

22 skoler har arbejdet med tema 1, mens 10 skoler har arbejdet med tema 2.2 

1.2 Om erfaringsopsamlingen 

I efteråret 2019 har Rambøll gennemført en erfaringsopsamling på tværs af de 31 projekter, der 

har modtaget midler fra puljen. Formålet med erfaringsopsamlingen er at afdække skolernes 

erfaringer i relation til dels puljens overordnede formål, dels de konkrete mål, som skolerne har 

formuleret for deres eget projekt. Samtidig er der indsamlet viden om projekternes arbejde med 

implementering af nye digitale redskaber og evt. ny undervisningspraksis som følge af projektet 

samt perspektiver på deres potentiale for udbredelse til andre skoler. Erfaringsopsamlingen sam-

 
1 https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/erhverv/pdf19/190220-aftale-om-bedre-og-mere-attraktive-erhvervsuddannelser.pdf?la=da 

2 TEC har arbejdet med både tema 1 og 2 og optræder således under begge temaer. 

https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/erhverv/pdf19/190220-aftale-om-bedre-og-mere-attraktive-erhvervsuddannelser.pdf?la=da
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ler de centrale erfaringer fra projekterne og formidler gode råd til og perspektiver på erhvervs-

skolers fremadrettede arbejde med it som pædagogisk værktøj for på den måde at styrke digita-

liseringen af undervisningen på erhvervsuddannelsesområdet generelt.  

 

Oprindeligt var projektperioden sat til at vare frem til udgangen af 2019. Forsinkelser i skolernes 

lokale implementeringsprocesser har imidlertid betydet, at mange skoler stadig er i gang med at 

udvikle og afprøve deres tiltag og dermed endnu ikke har nået at implementere de konkrete it-

værktøjer eller forløb i praksis. Derfor har STUK besluttet at forlænge projektperioden frem til 

sommeren 2020.  

 

Af ovenstående grund er det væsentligt at understrege, at nærværende erfaringsopsamling inde-

holder skolernes foreløbige erfaringer fra arbejdet med projektet, og at disse erfaringer for en 

stor del af skolernes vedkommende ikke omfatter erfaringer med en reel afprøvning af tiltagene 

gennem en længere periode. Det betyder bl.a., at særligt kapitlerne om ’Virkninger’ og ’Foran-

kring og udbredelse’ primært baserer sig på erfaringerne fra ganske få skoler, suppleret med 

input fra de øvrige skolers umiddelbart oplevede resultater og evt. planlagte forankrings- eller 

udviklingsaktiviteter. 

 

Erfaringsopsamlingen præsenterer således skolernes foreløbige erfaringer med at udvikle og af-

prøve redskaber og værktøjer til at styrke digitale kompetencer blandt lærere og ledere samt 

deres vurderinger og oplevede udbytte i relation til de opstillede mål (både puljens og lokale 

mål), som de ser ud i efteråret 2019. Derudover formidler rapporten viden om rammerne for 

projekterne, herunder hvordan skolerne på forskellig vis har organiseret projektet, implemente-

ret redskaberne og arbejdet med udvikling af kompetencer såvel som materialer. I relation til 

dette fremhæves det ydermere, hvilke tiltag mv. der har potentiale for udbredelse. Specifikt i 

forhold til sidstnævnte er et vigtigt opmærksomhedspunkt, at grundlaget for potentialevurderin-

gen er relativt begrænset, idet erfaringsopsamlingen som nævnt bygger på meget foreløbige 

erfaringer.  

1.3 Erfaringsopsamlingens metodegrundlag  

For at sikre en systematisk og fyldestgørende indsamling af relevante erfaringer fra alle 31 pro-

jekter bygger erfaringsopsamlingen på en omfattende breddeafdækning kombineret med en kva-

litativ dybdeafdækning. Konkret er erfaringsopsamlingen baseret på nedenstående metoder og 

datakilder.  
 

Breddeafdækning: Dokumentanalyse og kvalitative telefoninterviews 

Breddeafdækningen baserer sig på en grundig dokumentanalyse af ansøgningsmateriale, pro-

jektbeskrivelser mv. for hvert projekt, kombineret med kvalitative telefoninterviews med repræ-

sentanter fra alle projekter. De gennemførte interviews har kvalificeret, nuanceret og valideret 

den opnåede viden fra dokumentanalysen og styrker således det vidensgrundlag, der bliver an-

vendt til at identificere konkrete eksempler til belysning af centrale tematikker og perspektivrige 

elementer i dybdeafdækningen.  
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Tabel 1-1: Gennemførte telefoninterviews i breddeafdækningen 

Informanttype Antal interviews 

Ledelsesrepræsentanter (projektledere, uddannelsesledere, afde-

lingsledere, direktører) 

31 

Lærere  30 

Praktikansvarlige 2 

 

Dybdeafdækning: Casebesøg og målrettede interviews på udvalgte skoler 

Dybdeafdækningen er målrettet udvalgte tematikker, som på baggrund af breddeanalysen kan 

identificeres som særligt interessante eller relevante for området. Dybdeafdækningen baserer sig 

på en differentieret tilgang, hvor hel- og halvdags casebesøg på udvalgte skoler er suppleret med 

opfølgende og målrettede interviews med andre udvalgte projekter. Med denne tilgang er erfa-

ringer fra flere skoler inddraget i dybdeafdækningen, hvilket giver mulighed for at afdække et 

bredere omfang af perspektivrige elementer og tiltag i projekterne, som potentielt kan være 

værdifulde for andre skoler at få indblik i.  

 

Der er gennemført casebesøg af en hel dags varighed på to skoler, der blev udvalgt, dels fordi de 

er relativt langt i processen og foreløbigt har positive erfaringer, dels fordi de arbejder med en 

indsats, der har en bred eller særlig relevans for erhvervsskolernes digitale arbejde. Data fra 

casebesøgene sikrer en 360-graders afdækning tæt på skolernes praksis, hvorfor der blev foreta-

get observation af den konkrete anvendelse af redskaberne i undervisningen efterfulgt af fokus-

gruppeinterviews med eleverne og interviews med ledere og lærere.  

 

For at bidrage med flere perspektiver og nuancer om de specifikke temaer (fx kompetenceudvik-

ling) er der gennemført en række målrettede og opfølgende kvalitative interviews med ledere, 

lærere samt elever på særligt udvalgte skoler. Ydermere er der foretaget observation af under-

visningen med særligt perspektivrige digitale teknologier. På denne måde er der målrettet ind-

samlet konkrete praksiseksempler, som kan illustrere potentielt lovende praksis på området. 

Tabel 1-2: Gennemførte aktiviteter i dybdeafdækningen, afholdt på casebesøg, via telefon eller skype 

Aktiviteter Antal 

Observation af undervisning og/eller adgang til platform 5 

Gruppeinterview med elever 6 

Telefoninterview med elever 5 

Fokusgruppe- eller enkeltinterview med lærere 7 

Fokusgruppe- eller enkeltinterview med ledelsesrepræsentanter 

(projektledere, uddannelsesledere, afdelingsledere, direktører) 

3 

 

Tilsammen danner de beskrevne data fra bredde- og dybdeafdækningen grundlaget for erfa-

ringsopsamlingens observationer og konklusioner samt for de gode råd og forslag, der præsente-

res i sidste kapitel.  
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1.4 Læsevejledning  

Erfaringsopsamlingen består af otte kapitler foruden denne indledning: 

 

Kapitel 2: Centrale erfaringer og perspektiver præsenterer kort en sammenfatning af de 

mest centrale erfaringer fra skolernes projektarbejde i relation til at indfri puljens overordnede 

formål. 

 

Kapitel 3: Kort om projekterne beskriver kort de involverede projekter, herunder skolernes 

baggrund for at deltage, og en oversigt over de typer af digitale teknologier som indgår i skoler-

nes projekter. 

 

Kapitel 4: Tema 1: Differentiering beskriver skolernes arbejde med digitalisering af undervis-

ningen inden for det overordnede tema Undervisningsdifferentiering. 

 

Kapitel 5: Tema 2: Styrket kobling mellem skole og praktik beskriver skolernes arbejde 

under det overordnede tema Styrket kobling mellem skole og praktik. 

 

Kapitel 6:Kompetenceudvikling og udvikling af materialer afdækker de forskellige typer af 

kompetenceudvikling, som skolerne har gjort brug af og deres erfaringer med den gennemførte 

kompetenceudvikling, herunder hvilke faktorer der har betydning for udbyttet af kompetenceud-

viklingen. 

 

Kapitel 7: Udbytte og virkninger præsenterer de oplevede virkninger for hhv. ledernes kom-

petencer, lærernes rolle og kompetencer samt de oplevede virkninger for elevernes motivation 

og læring. 

 

Kapitel 8: Forankring og udbredelse beskriver skolernes forskellige strategier for forankring 

og udbredelse af de digitale redskaber. 

 

Kapitel 9: Gode råd og inspiration indeholder en opsamling med gode råd og inspiration til 

skolernes arbejde med styrke digitaliseringen af undervisningen på erhvervsuddannelserne. 
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2. CENTRALE ERFARINGER OG PERSPEKTIVER 

I dette kapitel sammenfattes de væsentligste, foreløbige erfaringer fra skolernes projekter i rela-

tion til at indfri det overordnede formål for puljen til styrkelse af digitale kompetencer på er-

hvervsuddannelserne. Formålet omfatter ambitionen om, dels at afprøve forskellige metoder til at 

arbejde med it som pædagogisk værktøj for at styrke lærernes undervisningspraksis, dels at 

videreudvikle praksis for it-understøttet læring og styrke lærere og lederes digitale kompetencer. 

Nedenfor redegøres kort for erfaringsopsamlingens resultater i relation til disse overordnede mål-

sætninger, der afspejler skolernes foreløbige arbejde.  

 

Med afsæt i de samlede, foreløbige erfaringer fra skolerne indikerer erfaringsopsamlingen, at der 

er et væsentligt potentiale for skolerne i at anvende digitale ressourcer til at styrke både diffe-

rentieringen af undervisningen og til at sikre koblingen mellem teori og praksis i uddannelserne. 

Dette udfoldes i de følgende afsnit. 

 

Afprøvning af forskellige metoder til it-understøttet læring 

Erfaringsopsamlingen viser, at skolerne generelt arbejder relativt bredt med digitalisering og i 

praksis ofte anvender flere forskellige digitale ressourcer i deres digitaliseringsindsats. Mange 

skoler kombinerer således digitale platforme og læremidler og sikrer på den måde, at digitale 

løsninger spiller sammen og supplerer hinanden. Det er således ikke nyt for skolerne at arbejde 

med it, men casebesøg og telefoninterviews viser, at skolernes modenhed i forhold til didaktisk 

anvendelse af digitale ressourcer alligevel varierer. Dette handler dels om, at brugen af it som et 

pædagogisk redskab i undervisning kun i få tilfælde er udtryk for en fælles pædagogisk praksis 

på den enkelte skole, ligesom der er stor forskel på, hvor fortrolige de enkelte lærere er med at 

anvende digitale ressourcer. Denne mangfoldighed afspejler sig i, hvad skolerne har valgt at sæt-

te fokus på i nærværende pulje. På tværs af skolerne er der således stor variation i forhold til, 

hvilke digitale ressourcer skolerne har valgt at arbejde med og hvordan (se kapitel 3 for en over-

sigt over, hvilke digitale ressourcer skolerne hver især arbejder med som led i puljen). 

 

De skoler, der som led i puljen arbejder fokuseret med at styrke koblingen mellem skole og 

praktik har overvejende haft fokus på to deltematikker, der handler om 1) at skabe sammen-

hæng mellem teori og praksis og 2) at sikre kommunikation og videndeling på tværs af skole og 

praktik. Forskellige VR-teknologier synes at spille en central i forhold til at skabe sammenhæng 

mellem teori og praksis, fx ved at eleverne spiller VR-dilemmaspil om konkrete problemstillinger 

fra praksis eller anvender VAR Health Care i undervisningen med henblik at styrke deres kend-

skab til evidensbaserede procedurer på sundhedsområdet. Forskellige kommunikationsfora (chat-

fora, videomøder mv.), hvor såvel elever som praktikansvarlige eller andre nøglepersoner fra 

praktikstederne kan deltage, anvendes med henblik på at styrke dialogen mellem skole og prak-

tiksted og dele viden om, hvad eleverne lærer i de to forskellige læringsarenaer (se kapitel 5 for 

en uddybning af, hvordan skolerne arbejder med at styrke kobling mellem skole og praktik). De 

foreløbige erfaringer viser, at de skoler, der har fokus på at styrke koblingen mellem skole og 

praktik kun i begrænset omfang er lykkes med at involvere praktikstederne i dette arbejde. De få 

steder, det er lykkes, synes det umiddelbare udbytte imidlertid at vise, at digitale ressourcer 

rummer et potentiale i forhold at koble to læringsarenaer, fx gennem videomøder, hvor begge 

parter kan deltage fra egen praksis og dele erfaringer og information om elevens læreprocesser 

mv. 
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Andre skoler har valgt at arbejde med forskellige digitale læremidler som fx VR/AR, videoer, for-

skellige quizzer og evalueringsredskaber mv. (se kapitel 3), der kan bidrage til at variere under-

visningen og skabe mulighed for, at eleverne kan deltage og lære på forskellige måder. De fore-

løbige erfaringer viser, at fx brug af instruktionsvideoer eller VR i undervisningen skaber en mere 

virkelighedsnær undervisning, der synes at motivere eleverne og understøtte en stærkere sam-

menhæng mellem teori og praksis – og dermed også koblingen mellem skole- og praktikforløb.  

 

De foreløbige erfaringer fra de skoler, der har valgt differentiering af undervisningen som 

fokus, viser, at digitale platforme kan bidrage til at imødekomme elevernes behov for at deltage 

og lære på forskellig vis (se kapitel 4 for en uddybning af skolernes arbejde med at differentiere 

undervisningen gennem brug af digitale ressourcer og kapitel 9 for en opsamling af puljens sam-

lede, foreløbige udbytte på henholdsvis ledelses-, lærer- og elevniveau). Flere af skolerne har 

valgt at arbejde fokuseret med at videreudvikle måden, hvorpå de anvender digitale platforme, 

fx gennem udarbejdelse af strukturerede undervisningsforløb med tydelige mål og didaktiske 

retningslinjer, der skal bidrage til at skabe struktur og kvalitet i undervisningen for både elever 

og lærere. Undervisningsforløbene, der integreres på en given digital platform og således ligger 

tilgængeligt for elever og lærere, har desuden til formål at skabe en større fleksibilitet i undervis-

ningen med henblik på at imødekomme elevernes forskellige behov. Dette sker ved at understøt-

te, at eleverne i højere grad kan arbejde selvstændigt og i eget tempo, fordi de kan tilgå alt ma-

teriale, og at læreren dermed har mere tid og rum til at vejlede og udfordre de enkelte elever. 

Når alt materiale er integreret på platformen, har eleverne desuden mulighed for at vende tilbage 

til opgaver, tekster og videoer, hvis de har behov for det.  

 

Nogle af skolerne, som arbejder med differentiering gennem puljen, har fokus desuden på at 

udvikle brugen af bestemte funktioner i platformene, fx digitale vejledningsrum, hvor elever og 

lærer kan ’mødes’ og have faglige dialoger. Dette skaber en større fleksibilitet for eleverne, som 

kan modtage vejledning uden for almindelig skoletid. Endelig er der skoler, der har fokus på at 

styrke elevernes samarbejde og kollektive læreprocesser gennem brug af fx Microsoft Teams 

eller OneNote.  

 

Hvor digitale platforme på flere af skolerne tidligere har fungeret primært som ’opbevaring’ af 

materialer til undervisningen, arbejder flere af skolerne således mere struktureret og aktivt med 

platformene, så de reelt fungerer som et pædagogisk og didaktisk redskab, der understøtter læ-

rerens praksis, bl.a. i forhold til differentiering, og skaber overblik og tydelige mål for eleverne. 

 

Udvikling af praksis og styrkelse af de digitale kompetencer på skolerne 

Erfaringsopsamlingen viser, at den kompetenceudvikling, der er gennemført i projekterne, ligele-

des er implementeret med stor variation, hvilket delvist afspejler forskellige strategier eller til-

gange til kompetenceudviklingen. Nogle skoler har valgt at lade alle lærere gennemføre kompe-

tenceudvikling i form af en række kurser og workshops, hvor lærerne indimellem disse har haft 

tid til at udvikle materialer, videoer mv. Andre har udvalgt en mindre gruppe af lærere, der fun-

gerer som ambassadører, der går forrest i forhold til at udvikle materialer mv., og som kan fun-

gere som inspiration og støtte de til øvrige lærere.  

 

Et opmærksomhedspunkt er, at den gennemførte kompetenceudvikling primært har været rettet 

mod lærerne og i noget mindre grad mod lederne, der overvejende har haft en strategisk og 

understøttende rolle i forhold til at skabe ramme for lærernes udviklingsarbejde og sikre kompe-
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tenceudvikling. Flere ledere oplever imidlertid, at det at skulle initiere og implementere en digita-

liseringsindsats har bidraget til organisatorisk læring omkring rammer og forudsætninger for en 

vellykket implementering, ligesom flere oplever, at deres forståelse af, hvilke potentialer digitale 

ressourcer rummer, er blevet skærpet. 

 

På baggrund af skolernes erfaringer er det en væsentlig pointe, at det er tidskrævende at arbejde 

med digitalisering (og særligt i opstartsfasen), da det dels er tidskrævende at lære at bruge nye 

digitale redskaber mv., men også fordi mange digitale elementer, fx digitale læringsplatforme 

kræver, at man opbygger en form for ’materialebank’. Mange peger således på, at der er tale om 

en indledende ’investering’ i at udvikle en række undervisningsmaterialer og forløb, som man så 

til gengæld efterfølgende kan genbruge og udveksle mellem lærerne. Erfaringen er også, at den-

ne arbejdsform både kalder på, men også kan yderligere understøtte en praksis om, at lærerne i 

højere grad end tidligere samarbejder om at udarbejde undervisningsmaterialer og -forløb, og at 

man dermed i højere grad arbejder ud fra et fælles materiale i undervisningen. 

 

Samtidig fremhæves det som væsentligt at ’starte i det små’ (med små eksperimenter) og være 

meget konkret og praksisnær i kompetenceudviklingen både i forhold til brugen af de konkrete 

redskaber, men også tidsmæssigt, så det sikres, at kurser og workshops for lærerne bliver place-

ret meget tæt op af, at de selv skal anvende disse i undervisningen af eleverne.  

 

I lyset af ovenstående peger erfaringsopsamlingen på, at skolerne i puljen har afprøvet relativt 

forskellige tilgange til kompetenceudviklingen af især lærerne, og der er klare indikationer på, at 

projekterne generelt set har bidraget til styrkelsen af de digitale kompetencer på skolerne. Om-

vendt synes projekterne kun i mindre grad at have bidraget til ledernes digitale kompetencer via 

direkte kompetenceudvikling. I den forbindelse peger flere ledere dog på, at projekterne har 

skabt en øget bevidsthed hos dem om, at de også selv har behov for i højere grad at blive klædt 

på til at drive og lede en digital udvikling af uddannelserne på deres skole. 

 

Gode råd og inspiration 

På baggrund af den samlede erfaringsopsamling er der afslutningsvist formuleret følgende gode 

råd til skolerne i det fremadrettede arbejde med at styrke digitaliseringen af undervisningen. 

Disse er i gengivet i overskriftform her, men er uddybet i kapitel 9. 

 
#1: Inddragelse af lærere/it-pædagogiske konsulenter i udvælgelse af redskaber, udstyr mv. kan 

sikre en højere grad af ejerskab 

#2: Udpegning af ambassadører kan bidrage til at skabe mening og relevans for øvrige lærere 

#3:  Støtte til lærere fra lokale it-pædagogiske konsulenter kan sikre tryghed og motivation 

#4: Praksisorienteret kompetenceudvikling fremmer lærernes læreprocesser 

#5: Kollektiv læringskultur og realistiske målsætninger er drivkræfter for udvikling af praksis 

#6: Prioritering af god tid til udvikling, afprøvning og forankring sikrer kvalitet og læringsudbytte 

for lærere 

#7: Samarbejde om udvikling og implementering giver lærerne et fælles grundlag og sikrer kva-

litet i udvikling af materialer og undervisningsforløb 

#8: Strategisk prioritering skaber grundlag for vellykket implementering  

#9: Involvering af eleverne giver ejerskab og kan øge kvaliteten af den digitale undervisning 

#10: Praksisnær digital undervisning kan bidrage til at skabe sammenhæng mellem skole og 

praktik 
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3. KORT OM PROJEKTERNE 

I dette kapitel beskrives kort de involverede projekters motivation for at deltage i projektarbej-

det, og de anvendte digitale teknologier, som skolerne har fokuseret på i projekterne, angives.  

3.1 Motivation for deltagelse og forskelle i digitale udgangspunkter  

Skolernes motivation for at søge puljemidler til styrkelse af digitale kompetencer varierer. En del 

af skolerne peger på, at puljens formål føder ind i et allerede eksisterende fokus på skolen, hvor 

de fx i forvejen arbejder med undervisningsdifferentiering eller er ved at implementere en ny 

digital platform på skolen. Andre skoler ser puljen som en unik mulighed for at starte noget nyt 

op, fx udvikling af nye digitale undervisningsmaterialer, som de ellers ikke ville få tid til i en travl 

hverdag. Nogle skoler påpeger, at deres baggrund for at ansøge puljen er dårlige resultater i 

tidligere evalueringer på området besvaret af enten elever eller virksomheder. Desuden er der 

forskel skolerne imellem på, hvorvidt det ledelsen, der har taget beslutningen om skærpe fokus 

på digitalisering på skolen, eller hvorvidt ønsket og/eller forslaget om at ansøge puljen kommer 

fra lærere, elever eller virksomhederne og således er ’vokset nedefra’. For størstedelen af de 

deltagende skoler gælder det, at det er ledelsen, der har taget initiativ til at søge puljen, mens 

der er en mindre gruppe af skoler, hvor det er lærere, vejledere eller andre, der har været pri-

musmotorer bag tiltaget.  

 

Skolernes forskellige motivation for at ansøge puljen afspejler store forskelle i skolernes digitale 

udgangspunkt og dermed ’modenhed’ i forhold til at nå puljens formål. Nogle skoler er stort set 

fuldt digitaliseret og har fx allerede en etableret og velfungerende digital læringsplatform, der 

indeholder alt undervisningsmateriale. Samtidig er andre skoler i færd med at tage de spæde 

spadestik i en større digitaliseringsproces, hvor fx implementering og anvendelse af en digital 

læringsplatform er første step. Desuden er der forskel på, om skolerne tager udgangspunkt i 

noget allerede eksisterende, fx materialer og forløb, som de videreudvikler på, enten deres eget 

eller andres, eller om de iværksætter helt nye tiltag, fx styrede læringsforløb, som skolen ikke 

har arbejdet med tidligere.  

 

En anden væsentlig forskel mellem skolerne er, at nogle skoler har nedsat et udvalg/en gruppe 

(enten før eller under projektet), der specifikt arbejder med digitalisering, mens dette på andre 

skoler er mere løst defineret. Der er desuden forskel på, hvor bredt skolerne vælger at imple-

mentere de nye tiltag, fx om skolen har fokus på at digitalisere enkelte uddannelser eller hele 

skolen. I relation til det sidste er der forskel på, hvordan implementeringen foregår. For største-

delen af de deltagende skoler implementeres de nye tiltag i første omgang på enkelte udvalgte 

uddannelser for så efterfølgende eventuelt at udbrede til flere uddannelser efterfølgende. For en 

mindre gruppe skoler sker implementeringen bredt på alle skolens uddannelser fra start.  

3.2 Forskelle på tværs af fag og sektorer 

Ud over skolernes forskellige udgangspunkter for at arbejde med digitale redskaber forekommer 

der også forskelle på, hvor hensigtsmæssig og relevant anvendelse af digitale teknologier opleves 

på tværs af fag, sektorer og erhverv. For det første er der forskel på, hvor integreret anvendelse 

af digitale redskaber allerede er i undervisningen på de forskellige uddannelser. Fx opleves det at 

arbejde med digitale teknologier typisk mere naturligt inden for uddannelser som kontor, handel 

og forretning end inden for uddannelser som fødevarer, jordbrug og oplevelser. For det andet er 

der forskel på lærernes forudsætninger for at anvende digitale redskaber i undervisningen, hvor 
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nogle lærere har en læreruddannelse og/eller forskellige diplomuddannelser, mens andre lærere 

har en håndværksmæssig baggrund, fx som smed. For sidstnævnte har anvendelsen af digitale 

redskaber ikke været en integreret del af faget og anses af mange derfor ikke umiddelbart som 

en naturlig del af fagligheden. Af samme grund oplever mange, at de ikke har de rette forudsæt-

ninger for at anvende digitale redskaber i deres undervisning. Det kan således være vanskeligt 

og fremmed for dem at anvende de digitale værktøjer, og flere søger derfor muligvis at undgå at 

inddrage dem i praksis i undervisningen. For det tredje er der forskel på, i hvor høj grad digitali-

sering er en del af elevernes fremtidige erhverv, og dermed hvor store forventninger der er til 

elevernes digitale kompetencer. Fx vil forventningerne til en færdiguddannets digitale kompeten-

cer ofte være højere inden for kontorområdet, end inden for slagter- eller kokkefaget. Dertil 

kommer, at elevernes valg af uddannelse også kan være relateret til deres egen interesse (eller 

mangel på samme) for digitale teknologier. 

3.3 Oversigt over digitale ressourcer (genstandsfelt) 

Nedenstående oversigt viser en grov inddeling af de deltagende skoler i forhold til, hvilke konkre-

te digitale teknologier eller værktøjer, de har arbejdet med. 

 

EMNE SKOLER 

VR og/eller AR  Tønder Handelsskole (VR-virksomhedsbesøg) 

 IBC (dog simulationsbaseret læring, men har fællestræk med Tønder 

Handelsskole) 

 TEC (simulation og taktil læring med AR og VR for at få en mere vir-

kelighedsnær undervisning) 

 SOSU FVH (VR-dilemmaspil) 

 Tradium (VR-teknologi til kobling mellem skole-/praktikforløb) 

 Mercantec (AVR Creator, VR og AR) 

Videoer i undervisningen  RHS (videoer til differentiering) 

 JU (videoer til differentiering) 

 Svendborg Erhvervsskole (digitale teknologier til differentiering, fx 

Screencast- O-Matic, præsentations- og demonstrationsvideoer (fx 

udskæring af svinekam) og filmredigeringsprogrammer)  

Redskaber der benyttes af 

både skole og praktik (tema 

2) 

 SOSU Nord (VAR Health Care (brancheredskab), som i forvejen be-

nyttes af nordjyske kommuner) 

 SOSU Syd (udvikling af fælles digital progressionsmodel i samarbejde 

med sønderjyske kommuner) 

 Tietgen (brugte i forvejen læringsplatformen Canvas – det nye er den 

’åbne’ del) 

 ZBC (Moodle og Google Sites til online portfolio) 

Digitale undervisningsforløb 

på læringsplatform 

 SOSU H (GF2 e-læringsforløb, tema 1) 

 Campus Vejle (styrede forløb i Moodle, tema 1) 

 EUC Nordvest (undervisningsforløb på itslearning, to faggrene 

forenes) 

 RTS (styrke undervisningsdifferentiering, udvikling af to eksemplari-

ske digitale læringsforløb ved brug af Office365, LMS, videoer) 

 EUC NVS (udvikling og anvendelse af skolens nye Moodle-platform, 

der skal udvikles forløb, der skal ligge på platformen) 

 Viden Djurs (Moodle og videoer) udvikling af digitale læringsforløb 

 AU (læringsplatform ikke valgt endnu, men skal arbejde med 
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EMNE SKOLER 

links/videoer) 

Platform til deling af mate-

riale og/eller chat 

 UCH (teams bruges til primært til kommunikation og OneNote til op-

gaveløsning) 

 BC Syd (Teams, hvor chat bruges til kobling mellem skole-

/praktikforløb) 

 Handelsgymnasiet Vestfyn (OneNote og andre værktøjer, fx videoer) 

Fokus på anvendelse af it til 

undervisningsdifferentiering 

(forskellige redskaber her-

til) 

 UCRS (forskellige it-pædagogiske metoder til differentiering, fx 

Screencast-O-Matic, Sway, forskellige quiz, Forms, QR-koder) 

 SCU (udarbejde materiale til differentiering, i fx OneNote, Sway, 

Stream, Quizlet og flashcards. Fokus på grafiske virkemidler) 

 AABC (Bred vifte af digitale redskaber, e-læringsdidaktik, it-støttet 

undervisningsdifferentiering og udvikling af undervisningsforløb hertil) 

 EUC Nord (udvikling af differentieret læringsforløb med eksemplariske 

cases og digitale tests, fx ved video, QR-koder, Autodesk Inventor, 

Kahoot, Office-pakken, præsentationsprogrammer) 

 Diakonissestiftelsen (udvikler it-undervisningsmateriale til differentie-

ring, variation mellem lærere, men fx Google Drev som evaluerings-

redskab og fælles platform samt Kahoot og Survey Mokey) 

 SOSU STV (udvikling af SPS-forløb i Moodle til elever med læse-

/skriveudfordringer eller psykisk funktionsnedsættelse. Flipped lear-

ning. Lydfiler, videoer, læseguides, indtaler besvarelser. Office red-

skaber)  

 Rybners (anvendelse af it-værktøjer til differentiering, fx Padlet, 

Moodle, flipped classroom, h5p, Zoom) 

 NEXT (styrke den digitale tilgang og relation mellem skole og virk-

somhed (Zoom), flipped classroom (videoer))  

 

 

Samlet set viser erfaringsopsamlingen, at de deltagende skoler i deres projekter har arbejdet 

med en bred vifte af forskellige digitale ressourcer. Den samlede pulje af projekter spænder såle-

des meget bredt og indeholder både projekter, der har arbejdet med udvikling og/eller imple-

mentering af meget konkrete digitale læremidler, og projekter, som har haft et langt bredere 

sigte med fx at implementere en ny digital platform eller udvikle skolens praksis for brugen af en 

allerede eksisterende platform.  

 

En nærmere beskrivelse af de mest anvendte digitale ressourcer er vedlagt som bilag til rappor-

ten. 
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4. TEMA 1: DIFFERENTIERING AF UNDERVISNINGEN 

Dette kapitel belyser centrale analytiske pointer i forhold til, hvordan erhvervsskolerne i regi af 

puljen arbejder med differentiering af undervisningen gennem brug af digitale redskaber.  

 

Erhvervsuddannelser er generelt set kendetegnet ved at have en mangfoldig elevgruppe med 

flere forskellige elevtyper, der adskiller sig fra hinanden i forhold til faglige, sociale og sproglige 

forudsætninger, motivation, interesser, alder mv. På tværs af samtlige projekter i puljen er det 

generelle billede, at differentiering af undervisningen er en grundpille i det pædagogiske 

arbejde, der optager skolerne, og som samtidig udfordrer den daglige praksis i forskel-

lig grad.  

 

Som det fremgår af indledningen, har 22 af de 31 involverede skoler valgt at arbejde med diffe-

rentiering som tema. Når man ser på tværs af disse projekter, har skolerne flere forskellige til-

gange til at arbejde med en fokuseret differentieringsindsats, men særligt tre overordnede tema-

tikker træder frem. Det drejer sig om følgende: 

 

 Differentiering i forhold til elevtyper og fagligt niveau 

 Differentiering i forhold til faglige retninger 

 Differentiering gennem varieret undervisning. 

 

De ovenstående tematikker er ikke gensidigt udelukkende, snarere tværtimod, og overlapper ofte 

hinanden i praksis. Den samme skole kan således godt have fokus på to eller tre tematikker sam-

tidigt. Med henblik på at skærpe analysen og fremhæve nuancerne heri har vi imidlertid valgt at 

behandle dem adskilt. Nærværende kapitel er derfor struktureret i forhold til de tre tematikker, 

der udfoldes enkeltvist i de følgende afsnit. 

4.1 Differentiering i forhold til elevtyper og fagligt niveau 

Differentiering i forhold til elevtyper og fagligt niveau handler om at imødekomme elevernes for-

skelligheder og faglige niveauer gennem brug af forskellige digitale redskaber. Med andre ord 

sigter det mod at favne såvel de elever, der kommer lige fra folkeskolen, som de elever, der alle-

rede har taget en ungdomsuddannelse eller har erhvervserfaring gennem flere år – det vil sige 

elever, der kommer med vidt forskellige baggrunde, erfaringer og læringsforudsætninger. Flere 

skoler har desuden et særligt fokus på at skabe bedre rammer for elever med fx læse- og skrive-

vanskeligheder, sproglige udfordringer eller psykiske problemer. Citatet nedenfor er et eksempel 

fra en af disse skoler.  

 

Uanset hvilke elevtyper der er tale om, og hvad deres faglige niveau er, handler det generelt for 

skolerne om at skabe muligheder for, at alle elever bliver så dygtige, de kan, samt at udvikle 

attraktive læringsmiljøer for alle elever. Dette fordrer differentierede, pædagogisk-didaktiske 

tilgange i undervisningen, herunder it-understøttet læring.  

 

”Der kan være meget stor spredning på motivation og faglige forudsætninger hos eleverne. 

Og vi har en gruppe, som enten er ordblinde eller har psykiske problemer, og dem ville vi 

gerne se, om vi kunne give nogle bedre rammer.” Leder, SOSU STV 
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Elevernes fortrolighed med og interesse for at anvende digitale redskaber synes at hænge sam-

men med, hvilken uddannelse de har valgt, ligesom det afhænger af de enkelte fag. Hvor it-

understøttet læring på de merkantile uddannelser, fx gennem brug af digitale platforme, umid-

delbart udgør en mere eller mindre naturlig del af praksis, udgør det i højere grad et nyt og 

fremmed element i flere af håndværksfagene, der generelt set kræver omstilling og tilvænning 

for såvel lærere som elevere. Derudover synes der at være forskel på, om der er tale om grund-

fag, fx dansk, engelsk eller matematik, eller uddannelsesspecifikke fag. Eksempelvis i smedefa-

get beskriver en lærer, at hverken han eller eleverne er vant til at anvende digitale redskaber 

direkte i undervisningen, men at det i hans øjne rummer et stort potentiale, fx at producere og 

anvende instruktionsvideoer, som eleverne kan støtte sig til på værkstedet. Eleverne kan også 

selv være med til at producere instruktionsvideoer, der kan give dem en dybere forståelse af 

deres håndværk.  

 

Skolernes erfaringer viser, at der kan være stor forskel på elevernes såvel fagfaglige som it-

faglige forudsætninger, hvilket ikke blot knytter sig til elevernes uddannelse. Flere skoler peger 

på, at aldersforskellen mellem eleverne spiller en central rolle for, hvordan lærerne tilrettelægger 

deres undervisning.   

 

 

 

Når der i den samme klasse er en stor aldersspredning, fordrer det imidlertid ikke blot en diffe-

rentieret tilgang til undervisningen. Det betyder også, som citatet ovenfor illustrerer, at lærerne 

må differentiere i måden, hvorpå de anvender digitale redskaber, fordi der er forskel på, hvor 

fortrolige eleverne er med disse.  

4.1.1 Differentiering gennem brug af digitale platforme 

Flere af skolerne har valgt at arbejde med differentiering gennem videreudvikling og/eller anven-

delse af nye funktioner i den digitale platform, de allerede anvender. For mange af skolerne er 

der tale om en Moodle-platform, hvor undervisningsforløb, materialer, elevernes skemaer mv. 

ligger tilgængeligt, så alt, hvad eleverne skal bruge i deres forberedelse og i selve undervisnin-

gen, er samlet ét sted. Ud over at skabe overblik for eleverne giver det lærerne en platform til at 

arbejde systematisk med differentiering på forskellige måder.  

 

Flere af skolerne arbejder med at udvikle strukturerede undervisningsforløb i Moodle (og andre 

såkaldt strukturerede digitale platforme, fx Itslearning, Canvas), og i dette arbejde fremhæves 

følgende differentieringsgreb som centrale i forhold til at imødekomme forskellige elevtyper og 

faglige niveauer: 

 

 Muligheden for at genbesøge og repetere teori, opgaver og egne afleveringer (en af 

skolerne kalder dette princip ’Fall Back’). Når undervisningsforløb er integreret i Moodle, kan 

eleverne til enhver tid vende tilbage til konkrete opgaver, tekster, videoer mv. Det giver en 

stor fleksibilitet for eleverne, der i højere grad selv kan tilrettelægge deres skolearbejde i det 

tempo, der passer dem, og så det passer ind i deres hverdag (flere af de voksne elever har 

familie og børn, som gør, at de må forberede sig til undervisningen på ’skæve’ tidspunkter).  

”Holdene er blandet aldersmæssigt fra 17-40-årige, og måden, de er vant til at bruge tekno-

logien på, er forskellig. Der skal forskellige pædagogiske tilgange til. Det, der fungerer godt 

til nogle elever, har andre svært ved. Det skal målrettes.” Lærer, Tradium 
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 Muligheden for at læse ekstra teori, løse flere opgaver mv. for de elever, der gerne vil 

udfordres yderligere. Lærerne kan fx oprette forskellige læringsstier for eleverne, så de har 

mulighed for at vælge opgaver og tekster, der passer til deres faglige niveau. Eleverne kan 

dermed også følge med i egen læreproces.  

 

Flere skoler peger på, at anvendelse af digitale platforme som fx Moodle kan understøtte, at de 

fagligt stærke elever kan arbejde mere selvstændigt, og at lærerne således har mere tid til at 

hjælpe de elever, der har behov for det. Nedenstående citat illustrerer denne pointe. 

 

 

 

Nogle af skolerne fremhæver desuden, at anvendelse af digitale platforme muliggør differentie-

ring ikke blot i forhold til elevernes forberedelse og deltagelse i selve undervisningen, men ligele-

des i forhold til at aflevere opgaver og evaluere undervisningen. I stedet for at aflevere på skrift 

kan eleverne udarbejde og uploade en lyd- eller videooptagelse til læreren, som også kan 

give feedback mundtligt tilbage på samme vis. Dette understøtter særligt de elever, der har læ-

se- og skrivevanskeligheder, ligesom det fx gør det lettere for elever, der ikke er trygge ved at 

udtrykke sig i plenum, at ’få en stemme’ i evalueringen af undervisningen.   

 

Et par af skolerne har endvidere udviklet digitale vejledningsrum, hvor eleverne enkeltvis eller 

i grupper kan modtage vejledning fra læreren via video. En lærer beskriver, at det handler om at 

anerkende og imødekomme skolens meget heterogene elevgruppe ved at udfordre de institutio-

nelle 8-16 rammer, der normalt afgør, hvornår og hvordan eleverne kan modtage vejledning. I 

nedenstående citat beskriver en lærer, hvordan hun gennem brug af Microsoft Teams kan vejlede 

eleverne, have dialogerne med dem om fx eksamen, ligesom eleverne kan fremlægge for hende 

ved at bruge kameraet eller skrive beskeder i chatten, hvis de har brug for hjælp. Dette skaber 

nye mulighedsrum i undervisningen, der kommer såvel elever som læreren til gode, da det giver 

en større fleksibilitet i undervisningen.  

 

Et opmærksomhedspunkt ved digitale vejledningsrum er, at det kan være sværere at skabe tryg-

ge rammer for dialogen, hvorfor samtaler af mere personlig karakter, fx hvis en elev har det 

svært, ikke bør foregå digitalt. Ligeledes kan det forstyrre vejledningen, hvis teknikken driller, 

”Når de skal fremlægge noget for mig, så trykker de bare på kameraet. Så videochatter vi, 

og der kan vi godt være flere i et forum, og så lave et webinar og snakke eksamensplan. 

Det er nemmere, og alle har jo Teams. […] Det har været rigtig fint, også at vores onlinee-

lever kan chatte med os i stedet for at sende en mail, og de har også mulighed for at stille 

spørgsmål alene, hvis det er lidt pinligt, eller de kan stille det på opslagstavlen, hvis det er 

relevant for alle.” 

 Lærer, UCH 

”Vores klasser er ikke særligt homogene. Vi har de rigtig dygtige og dem, der skal hjælpes. 

Bl.a. med personlige udfordringer. Med Moodle vil vi gerne gøre dygtige elever mere selvkø-

rende og have mere tid til at understøtte dem, der har brug for det. Frigive tid til vejled-

ning.” Leder, Rybners 
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hvorfor flere lærere foretrækker at gennemføre vejledning på skolen, hvor eleverne er fysisk til 

stede. 

 

Et yderligere it-pædagogisk differentieringsgreb, som flere skoler har arbejdet med, er mulighe-

den for at anvende flipped classroom, så undervisningen deles op i to. Dette skaber større 

fleksibilitet for såvel elever som lærere, hvis handlerum i undervisningenudvides. Dette udfoldes 

yderligere nedenfor. 

4.1.2 Differentiering gennem flipped classroom 

Som berørt ovenfor, har flere af skolerne valgt at arbejde med flipped classroom, hvor læreren 

producerer videoer, hvor han/hun præsenterer teori eller instruktioner i korte filmklip, som ele-

verne kan se som forberedelse til undervisningen. Flipped classroom er en amerikansk undervis-

ningsmetode, der ved at flytte den instruerende, lærerstyrede undervisning ud af klasse-

rummet og give plads til en højere grad af elevaktiverende undervisning giver gode mu-

ligheder for differentiering. Det, der traditionelt foregår i selve undervisningen, fx læreroplæg, 

foregår i stedet online i form af videoer, som eleverne kan se som supplement til det, de skal 

læse. Dette giver plads i undervisningen til det mere komplekse arbejde med opgaveløsning, 

analyse, vurdering, forståelse mv., hvor eleverne kan samarbejde med støtte fra læreren.  Flere 

af skolerne har i deres arbejde med flipped classroom været inspireret af Henning Rommes ar-

bejde med selvproducerede videoer. På enkelte af skolerne har Henning Romme indledt skoler-

nes arbejde med at introducere til flipped classroom og vist lærerne, hvordan de kan producere 

videoer til undervisningen. 

 

Erfaringsopsamlingen viser, at flipped classroom muliggør differentiering på forskellige må-

der. De erhvervsskoler, som har valgt at arbejde med at producere videoer, fremhæver særligt 

muligheden for, at eleverne kan lære i eget tempo og inden for nærmeste udviklingszone. I mod-

sætning til et læreroplæg, der gennemføres én gang på et bestemt tidspunkt og sted, er videoer-

ne tilgængelige uafhængigt af tid og rum, hvilket gør, at eleverne kan vende tilbage til videoerne 

så mange gange, de ønsker, og hvornår de ønsker og har mulighed for det. Dette betyder, at 

elevernes læreprocesser kan udfolde sig langt mere fleksibelt og i forskellige tempi alt 

efter behov og fagligt niveau. Samtidig er det en måde at understøtte elever med sproglige 

udfordringer, læsevanskeligheder eller funktionsnedsættelser, der kan have nemmere ved at 

forstå tekster gennem auditiv understøttelse.  

 

Skolerne anvender overordnet set videoerne som et led i elevernes forberedelse, der kan supple-

re og i nogle tilfælde erstatte læsning af teori, instruktioner mv. Når eleverne hjemmefra har set 

og hørt lærerens oplæg, skabes der tid og rum i undervisningen til at arbejde mere direkte med 

opgaveløsning, udvikling, dialog mv., hvor eleverne kan arbejde sammen i grupper, og hvor læ-

reren kan understøtte og vejlede de enkelte grupper og elever. Når undervisningen foregår som 

flipped classroom, frigives der således mere tid i selve undervisningen til, at læreren kan støtte 

og udfordre de enkelte elever, uanset elevtype og fagligt niveau. 

 

Videoernes karakter og indhold afhænger af såvel uddannelse som fag. På de merkantile uddan-

nelser er der oftest tale om videoer, hvor læreren præsenterer en teori eller et emne, som ele-

verne skal i gang med. På de håndværksmæssige uddannelser, fx smedeuddannelsen og bager-

uddannelsen, producerer lærerne i højere grad instruktionsvideoer, hvor de fx viser forskellige 

svejseteknikker, eller hvordan man ælter en dej. Instruktionsvideoerne fungerer ikke blot som 
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forberedelse, men integreres også i selve undervisningen, hvor eleverne kan støtte sig til instruk-

tionerne, når de skal fremstille et produkt.    

 

Derudover har skolerne en opmærksomhed på at producere videoer, der er tænkt ind i en pæda-

gogisk-didaktisk ramme, så det ikke bliver ’videoer for underholdningens skyld’, og som samtidig 

ikke kræver for meget af den enkelte lærer. Videoerne bliver ofte produceret i Zoom, iMovie eller 

Screencast-O-matic og er tilgængelige på skolens digitale platform. I citatet nedenfor præsente-

rer en lærer nogle centrale opmærksomhedspunkter i dette arbejde.  

 

 

I følgende praksiseksempel beskrives, hvordan en skole arbejder med flipped classroom.  

  

”Det vigtigste er, at vi får lavet korte videoer, der ikke behøver være af høj kvalitet, og 

som introducerer et emne. Hvis fem minutter ikke er nok, så laver man flere videoer.  

Videoerne må gerne være spændende. Vi optager videoerne et andet sted, end vi plejer i 

undervisningen – i haven, toget mv. Og så lader man de ting, der sker, ske. Vi skal ikke 

redigere – det skal være autentisk og dogmeagtigt. Det handler også om at finde spæn-

dende eksempler, interviewe fx en aktør i en butik, interviewe elever. Eleverne er så vant 

til  

underholdning – så vi skal være oppe på dupperne. Det er hverdag for eleverne  

at se videoer.” Lærer (RHS) 
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Praksiseksempel 1: Anvendelse af videoer til differentiering 

 

4.2 Differentiering i forhold til faglige retninger 

For særligt de mindre af puljeskolerne er det et vilkår, at man som følge af et lavt elevtal må 

gennemføre undervisningen på såkaldte ’samlæsningshold’, hvor elever fra forskellige fagret-

ninger er samlet i én klasse. Dette nødvendiggør en differentiering af indholdet i undervisningen 

på tværs af faglige retninger, så eleverne oplever, at undervisningen er relevant og målrettet 

deres fagfelt, og så de opnår et tilfredsstillende læringsudbytte, uanset hvilken fagretning de 

kommer fra.  

 

Jordbrugets Uddannelsescenter har implementeret brugen af videoer i undervisningen 

med henblik på i højere grad at kunne differentiere undervisningen. Videoerne er produ-

ceret af underviserne og indeholder præsentationer af teori, step-by-step-instruktioner til, 

hvordan man tegner en plantegning over en have mv. Eleverne kan se videoerne efter 

behov, hvilket frigiver tid og plads til, at læreren kan understøtte eller udfordre de enkelte 

elever. En lærer forklarer dette på følgende måde:   

 

”Det er meget i forhold til at kunne differentiere undervisningen, det er vigtigt, at de kan 

se det flere gange. Før gentog vi os selv mange gange. Det giver mere ro nu [...]. Det 

giver mere plads til gruppearbejde; de skal ikke vente på andre og kan tage det, når de 

vil. Hvis de er foran, så kan de kigge fremad [...] Det giver plads til, at læreren kan kom-

me længere med eleverne på lige præcis det niveau, de er på.” 

 

Videoerne spiller desuden en central rolle i forhold til elevernes forberedelse til undervis-

ningen. Tre lærere fortæller:  

 

”Jeg kan godt finde på at sige, at de skal se videoen til i morgen. Så kan vi bedre komme 

i gang med det praktiske. Det giver generelt tid til, at de kan være aktive. Det virker godt 

i praksis, at man ikke skal stå med lange oplæg om morgenen. De kommer med noget, så 

de kan allerede byde ind fra start.” 

 

”Jeg bruger videoer som et bibliotek til de mindre boglige elever. De kan også bruge det 

til oplæsning til eksamen”  

 

”Kvaliteten af det, de afleverer til svendeprøver, er steget grundet videoerne.” 

 

Endelig har videoerne en funktion i relation til elevernes opgaveløsning derhjemme, hvor 

de blandt andet anvendes som tjeklister og sikrer, at eleverne ikke går i stå. To elever 

udtaler: 

 

”Jeg bruger dem derhjemme. Når man bliver i tvivl, så kan man lige gå ind. Det er lige-

som at have læreren med hjem. Det hjælper mig til ikke at gå i stå […].  

 

”Fx for en havetegning er der stramme regler, som man skal følge, så det har været vig-

tigt for mig at se de videoer for at sikre mig, at jeg har det hele med.” 
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Når elever fra forskellige fagretninger er samlet i én klasse, kan det at tage på virksomhedsbesøg 

være en udfordring. Det er ikke muligt at imødekomme alle elevers interesser og ønsker, og flere 

elever vil opleve besøget som mindre relevant for deres læring og uddannelse. På to af skolerne i 

puljen forsøger de at håndtere denne udfordring gennem brug af Virtual Reality-

virksomhedsbesøg (VR-besøg). I praksiseksemplet nedenfor beskrives, hvordan én af skolerne 

arbejder med VR, og det beskrives, hvilke betydningsfulde faktorer der knytter til dette arbejde.  

Praksiseksempel 2: Faglig differentiering gennem VR-virksomhedsbesøg 

 

 

  

På Tønder Handelsskole har man på grund af et lavt elevtal etableret samlæsningshold, hvor 

eleverne er samlet på tværs af fagretninger. Skolen er en handelsskole, og elever fra økono-

mi, produktion, detail mv. modtager undervisning sammen. Skolen har valgt at arbejde med 

VR-virksomhedsbesøg som et led i faglig differentiering med henblik på at sikre, at eleverne 

kan besøge en virksomhed inden for deres fag og interesseområde. De har indkøbt kameraer, 

VR-briller og en særlig computer, og et eksternt firma har – ud fra en manual lærerne har 

udarbejdet – produceret 360-graders videoer på forskellige virksomheder. Eleverne kan såle-

des besøge de virksomheder, der er relevante for dem, fx en tøjbutik eller en autohandel. En 

lærer udtaler: 

 

”Det handler om at få den der forståelse og komme tæt på virkeligheden, få en fornemmelse 

af virksomheden, og hvordan de forskellige fagområder hænger sammen.” 

 

Når eleverne er ’på besøg’ i virksomhederne, arbejder de sideløbende med at svare på nogle 

konkrete forståelsesspørgsmål, som lærerne har forberedt, og som skal skærpe elevernes 

forståelse af virksomheden. VR-besøgene skal give eleverne en mere virkeligheds- og prak-

sisnær forståelse af den virksomhed, de besøger, som de ikke kan få på samme måde ved 

blot at læse om virksomheden og se billeder. Eleverne har desuden mulighed for at genbesø-

ge virksomheden gennem VR, hvilket kan hjælpe nogle elever i deres læreproces. Samtidig 

frigiver brugen af VR i undervisningen ekstra tid til, at lærerne kan understøtte de elever, der 

har behov for det, ligesom det generelt er tidssparende, eftersom eleverne ikke skal bruge tid 

på at tage frem og tilbage mellem skole og virksomhed. En leder udtrykker: 

 

”Vi har mulighed for at kunne differentiere i forhold til virksomhedsbesøg, så eleverne i sam-

me klasse kan komme på besøg i den type virksomhed, der er relevant for dem. Vi sparer 

meget tid på at kunne gøre det med VR. Et normalt besøg tager en halv dag, og med VR kan 

det nu gøres på 15 min.” 

 

Skolen er i gang med at implementere VR-besøgene i undervisningen, og de første reaktioner 

fra elever er positive. Formatet og VR-oplevelsen er motiverende for dem. Lærerne oplever 

imidlertid også, at selve produktionstiden er lang, da det tager tid at ’tygge data’, når video-

en skal uploades. Derudover er det vigtigt, at lærere med it-kompetencer går forrest i forhold 

til udvikling og implementering og kan understøtte øvrige kolleger, da VR-teknologien hele 

tiden udvikler sig og kræver, at man holder sig opdateret. Med henblik på at anvende video-

erne i en pædagogisk-didaktisk sammenhæng er det væsentligt at vælge noget udstyr, der er 

operationelt – også for eleverne – så det er lettilgængeligt i undervisningen.  
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4.3 Differentiering gennem varieret undervisning 

Eleverne på erhvervsuddannelserne har forskellige interesser, lærer på forskellige måder og bli-

ver motiveret af forskellige elementer i undervisningen. At imødekomme disse forskelligheder i 

undervisningen forudsætter en differentieret pallette af fagligt indhold samt pædagogisk-

didaktiske tilgange og læremidler, der kan skabe en varieret og fleksibel undervisning, som 

møder eleverne, hvor de er – uanset elevtype, fagligt niveau og uddannelse.  

 

Grundet erhvervsskolernes meget heterogene elevgruppe er skolerne generelt optaget af at ska-

be variation i undervisningen og på denne måde understøtte en differentieret pædagogik og 

didaktik, der kan imødekomme elevernes forskelligheder. Erfaringsopsamlingen viser, at 

digitale læremidler og platforme er et helt centralt element i dette arbejde. I citatet nedenfor 

udtrykker en lærer, hvordan digitale læremidler skaber alternative deltagelsesmuligheder for 

eleverne, som motiverer og engagerer – også de elever, der normalt ikke deltager særligt aktivt i 

den kollektive del af undervisningen.   

 

 

 

Digitale læremidler og teknologi – Kahoot i citatet ovenfor – kan således udvide klasserummet – 

og dermed elevernes deltagelsesmuligheder – ved at skabe en ekstra dimension for deltagelse, 

der tillader mere forsigtige eller stille elever at komme på banen og anonymt tilkendegive deres 

holdninger, stille spørgsmål mv., uden de oplever at skulle ’udstille’ sig selv i plenum. Derudover 

rummer digitale læremidler som Kahoot også et element af spil og konkurrence (gamefication), 

som ifølge flere af skolerne kan motivere mange elever.  

 

For flere af skolerne handler variation også om at supplere den teoretiske del af undervisningen 

med praksisorienterede forløb, hvor eleverne oplever at komme tæt på den virkelighed, de ud-

danner sig til. Praksiseksemplet med VR-baserede virksomhedsbesøg ovenfor er et eksempel på 

dette, men der er også skoler, der arbejder med simulationsbaseret læring, hvor den teoreti-

ske undervisning er kombineret med, at fx elever på Aviation-uddannelsen lærer om fly ved at 

arbejde i flysimulatorer, hvor de sidder i et simuleret cockpit og træner det at starte et fly. Sko-

len er optaget af at anvende teknologi, der understøtter taktile læreprocesser, hvor eleverne 

lærer ved at bruge kroppen og hænderne. Citatet nedenfor illustrerer dette.  

 

 

”Vi vil se, om vi kan bruge det [simulation] til at differentiere, øge læring, finde nye under-

visningsmuligheder og motivere eleverne. Skabe mere virkelighedsnær undervisning. Det 

er dyrt at have maskiner inde, kan man gøre det på andre måder fx med VR i en klasse. Så 

hiver vi det praktiske ind i skolen. Det handler om simulation, vi vil gerne simulere virke-

ligheden. Man kan ikke sidde på skolebænken og lære alt teoretisk, vi prøver at hive dem 

ind i et cockpit virtuelt i stedet for at læse om det i en bog. Og gøre det så virkeligheds-

nært som muligt.” Lærer, TEC 

”Eleverne er glade for variation via gamefication og digitale redskaber – de elsker det. Når 

man samtidig kan sidde og skrive på sin egen tablet, og det så kommer op i plenum – det 

virker. Det er nemmere for dem, der måske ikke har lyst til at sige noget eller række hån-

den op. Det får nogle andre frem, det er ret fedt.” Leder, Next 
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Citatet eksemplificerer desuden en analytisk pointe om, at simulation kan være en måde at va-

riere undervisningen på, der ikke blot tilgodeser forskellige måder at lære på. Det bringer ligele-

des eleverne tættere på den virkelighed, de uddanner sig til.  

4.4 Opsamling 

Nærværende kapitel har beskæftiget sig med tre forskellige differentieringsgreb, som er identifi-

ceret i forbindelse med telefoninterviews og casebesøg: 

 

 Differentiering i forhold til elevtyper og fagligt niveau 

 Differentiering i forhold til faglige retninger 

 Differentiering gennem varieret undervisning 

 

Fælles for alle skolerne i puljen er, at differentiering nødvendigvis udgør en del af lærernes pæ-

dagogiske praksis – uanset om de i puljen har arbejdet fokuseret hermed - fordi erhvervsskoler-

ne tiltrækker elever med vidt forskellige baggrunde, aldre og forudsætninger for at deltage og 

lære. Erfaringsopsamlingen viser, at der er stor forskel på elevernes såvel fagfaglige som it-

faglige forudsætninger, hvorfor det er centralt for skolerne at anvende differentierede pædago-

gisk-didaktiske tilgange i undervisningen. 

 

På tværs af de 22 skoler, der i puljen har valgt at arbejde fokuseret med at styrke undervis-

ningsdifferentiering gennem brug af digitale platforme og læremidler, ser vi forskellige pædago-

gisk-didaktiske greb i forhold til at imødekomme elevernes forskellige behov. Skolerne synes 

generelt set at være optaget af digitale platforme og læremidler, som kan gøre undervisningen 

mere varieret og praksisnær. Samtidig er skolerne optaget af at skabe struktur i undervisningen, 

som kan give den enkelte lærer mulighed for i højere grad at støtte de elever, der har behov for 

det. 

 

Erfaringsopsamlingen viser, at flere af skolerne har valgt at arbejde med differentiering gennem 

videreudvikling af den digitale platform, de allerede anvender, der for de fleste er Moodle eller 

itslearning. Skolerne har arbejdet med at udvikle strukturerede undervisningsforløb, der integre-

res i platformen, og som giver eleverne mulighed for at genbesøge tekster, videoer eller opgaver. 

De strukturerede undervisningsforløb giver med andre ord eleverne mulighed for at lære i eget 

tempo, ligesom lærerne kan lægge ekstra tekster og opgaver og forløb ind i platformen, som 

eleverne kan arbejde selvstændigt med, hvis de gerne vil udfordres yderligere. 

 

Flere af skolerne har desuden arbejdet med at producere videoer med instrukser eller teoretisk 

indhold til undervisningen, som eleverne kan se hjemmefra som supplement til det, de skal læse, 

jf. afsnit 4.1.2. om flipped classroom. Når undervisningen foregår som flipped classroom, frigives 

der således mere tid i selve undervisningen til, at læreren kan støtte og udfordre de enkelte ele-

ver, uanset elevtype og fagligt niveau. 

 

Endelig har nogle af skolerne valgt at integrere Virtual Reality (VR) og simulation i undervisnin-

gen, hvor elever kan besøge virksomheder gennem VR eller træne i en cockpit-simulator på sko-

len i stedet for at skulle ud af huset eller læse om det i en bog. Disse differentieringsgreb giver 

lærerne mulighed for at gøre undervisningen så virkelighedsnær, som muligt, så eleverne kom-

mer tættere på den praksis, de uddanner sig til.  
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”Mange elever oplever diversitet 

mellem skole og praksis, hvor 

det at være i skolen er en tryg 

praksis, og så kommer de ud i 

den virkelige verden og arbej-

de…” Lærer fra telefoninterview 

(SOSU FVH) 

5. TEMA 2: STYRKET KOBLING MELLEM SKOLE OG 

PRAKTIKFORLØB 

I dette kapitel præsenteres skolernes foreløbige erfaringer med at udvikle og afprøve digitale 

redskaber inden for temaet Styrket kobling mellem skole og praktik.  

 

Som angivet i indledningen har 10 ud af de 31 involverede erhvervsskoler valgt at søge midler til 

at arbejde med det overordnede tema 2: Styrket kobling mellem skole- og praktikforløb. 

Skolerne præsenterer flere forskellige bevæggrunde for valg af dette tema, hvor de mest udbred-

te omhandler elevernes oplevelse af manglende sammenhæng og læringsudbytte i vekselvirknin-

gen mellem skole og praktik.  

 

Erhvervsskolerne har på forskellig vis udviklet og afprøvet diverse digitale redskaber og teknolo-

gier for at imødekomme disse udfordringer. Nogle uddannelser har primært haft fokus på at leve-

re en mere praksisnær undervisning, mens andre uddannelser har haft fokus på at anvende digi-

tale teknologier til at styrke kommunikationen med eleverne og/eller praktikvirksomheden under 

praktikperioden.  

 

På tværs af erhvervsskolernes forskellige indgangsvinkler og valg af digitale redskaber til at styr-

ke koblingen mellem skole og praktik er der hovedsageligt blevet arbejdet inden for følgende to 

tematikker:  

 
 Sammenhæng mellem teori og praksis  

 Kommunikation og videndeling på tværs af skole og praktik 

  

De to tematikker er delvist overlappende i praksis, hvorfor nogle af projekterne placerer sig inden 

for begge emner. Praktikstederne er ikke nødvendigvis involveret i skolernes projekter, men der 

ses en større tilbøjelighed til, at tematikken om Kommunikation og videndeling på tværs af skole 

og praktik involverer praktikstederne. Uanset valg af emne er erhvervsskolernes overordnede 

mål at øge elevernes motivation for læring og læringsudbytte gennem brug af digitale redskaber, 

der styrker koblingen mellem skole og praktik. I sidste ende skal den stærkere kobling mellem 

undervisning og praktik medvirke til at øge fastholdelsen og dermed fuldførelsen af uddannelser-

ne, jf. målene for erhvervsuddannelserne i Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddan-

nelser fra februar 20143.  
 

I dette kapitel uddybes de to tematikker hver især på baggrund af puljeskolernes foreløbige erfa-

ringer, hvilket suppleres med nogle konkrete praksiseksempler, som illustrerer, hvordan skolerne 

har arbejdet med dette tema.  

5.1 Sammenhæng mellem teori og praksis  

Denne tematik omhandler sammenhængen mellem teori 

og praksis og søger at understøtte vekselvirkningsprincip-

 
3 https://www.altinget.dk/misc/140224%20Aftaletekst.pdf 

 

https://www.altinget.dk/misc/140224%20Aftaletekst.pdf
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pet i erhvervsskolerne ved at styrke koblingen mellem skole og praktik.  

 

Flere erhvervsskoler oplever, at manglende sammenhæng mellem teori og praksis er en hyppigt 

forekommende problematik, hvilket typisk kommer til udtryk ved, at eleverne oplever en stor 

diversitet mellem skole og praktik og har svært ved at se koblingen mellem de to elementer i 

uddannelsesforløbet4. Erfaringerne fra skolerne peger på, at skolen fungerer som et trygt læ-

ringsmiljø for en stor del af eleverne, og at nogle oplever utryghed og ’praksischok’ ved opstart i 

praktik, fordi de har svært ved at anvende den tillærte teori i praksis. Omvendt oplever andre 

elever skoleperioderne som forstyrrende og irriterende elementer i uddannelsesforløbet, da de 

har vanskeligt ved at relatere deres erfaringer fra praksis til teorien. I begge tilfælde er det ken-

detegnende, at eleverne har svært ved at se den røde tråd mellem teori og praksis, hvilket kan 

have konsekvenser for deres læringsudbytte.  

 

Netop derfor har flere deltagende skoler valgt at sætte fokus på denne problematik. Motivationen 

fremgår af citaterne fra en leder nedenfor. 

 

Herudover oplever lærerne, at eleverne har svært ved at koble teorien til det, de arbejder med i 

praktikken, mens praktikstederne udtrykker, at eleverne ikke er forberedte på praktikforløb og 

derfor har svært ved at anvende teorien i praktikken. Den manglende sammenhæng mellem teori 

og praksis er således en problematik, som både elever, uddannelse og praktikvirksomheder på-

virkes af. Erhvervsskolerne har i forbindelse med puljen udviklet og implementeret forskellige 

digitale redskaber og teknologier for at styrke sammenhængen mellem teori og praksis, hvilket 

uddybes i de følgende afsnit.  

5.1.1 Virtual Reality (VR) og Augmentet Reality (AR) til praksisnær undervisning  

Flere af erhvervsskolerne har haft fokus på at skabe en mere praksisnær undervisning og dermed 

styrke koblingen mellem skole og praktik ved hjælp af innovative digitale teknologier som VR og 

AR. Skolerne anvender VR- og AR-teknologierne til at ’trække praktikken ind i undervisningen’ og 

på den måde synliggøre og konkretisere praksis for eleverne.   

 

 

 

 
4 Se også https://www.eva.dk/sites/eva/files/2017-07/Sammenhaeng%20mellem%20skole%20og%20praktik.pdf 

”Vi hiver det praktiske ind i skolen. Vi vil gerne simulere virkeligheden. Man kan ikke sidde 

på skolebænken og lære alt teoretisk, vi prøver at hive dem ind i et virtuelt rum i stedet for 

at have det i en manuel bog.” Lærer, TEC 

”Generelt efterspørger elever, at uddannelserne bliver mere konkrete, fx med noget visuelt 

og mindre brug af traditionel undervisning. Så det er en stor fordel, hvis vi kan kombinere 

teknologien med det praksisnære, så rammer vi flere ønsker på én gang.” Leder, Tradium 

https://www.eva.dk/sites/eva/files/2017-07/Sammenhaeng%20mellem%20skole%20og%20praktik.pdf
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På nogle uddannelser har man som nævnt i kapitel 4 blandt andet anvendt VR til at producere 

virtuelle virksomhedsbesøg, hvilket er hurtigere og mere fleksibelt sammenlignet med et fysisk 

besøg. Dette er fx gjort indenfor handel og detail, hvor lærere har filmet i fysiske butikker og 

efterfølgende tilføjet interaktive elementer, der giver eleverne mulighed for at arbejde undersø-

gende i det virtuelle rum, blandt andet via spilelementer, hvor elever skal finde fem fejl i en bu-

tiksopstilling. Andre erhvervsskoler har arbejdet med VR-dilemmaspil, hvor eleverne præsente-

res for typiske dilemmaer, der kan opstå i praksis. Hensigten er, at dilemmaspillene skal reduce-

re risikoen for praksischok og samtidig imødekomme de bekymringer, eleverne ofte har, når de 

skal ud i praksis. Erhvervsskolerne oplever, at netop praksischok og bekymringer kan føre til 

frafald blandt elever, og ser derfor brugen af VR-dilemmaspil som et redskab til at afhjælp dette. 

Dette illustreres i praksiseksemplet nedenfor.  

 

Praksiseksempel 3: VR-dilemmaspil til praksisnær 

undervisning 

Faktaboks: VR og AR er oplevelses- og in-

teraktionsmedier, der udvider læringsrummet 

ved at knytte den regulære undervisning til 

oplevelser uden rent fysisk at forlade skolen. 

VR er et 100 pct. computerskabt illusionsuni-

vers, som eleverne er en del af og kan påvir-

ke (typisk vha. VR-briller), mens eleverne 

gennem AR-teknologi stadig ser virkelighe-

den, som den er, men med et ekstra lag oven 

på, fx en figur eller lyd. 
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I anvendelsen af VR og AR er der generelt fokus på at inddrage det praktiske i undervisningen 

ved at simulere virkeligheden og gøre det så virkelighedsnært for eleverne som muligt. Fle-

re lærere påpeger imidlertid, at fastlagte scenarier i VR og AR ikke er tilstrækkeligt, men at simu-

lationer og interaktive elementer, hvor den enkelte elev har mulighed for at afprøve forskellige 

ting frit, i højere grad bidrager til individuel og eksponentiel læring. Teknologierne har således et 

iboende differentieringspotentiale (se også kapitel 4).  

 

SOSU FVH har udviklet VR-dilemmaspil for at minimere risikoen for dårlige oplevelser og 

praksischok, når eleverne skal i praktik. Mødet med praksis er ofte en stor bekymring hos 

eleverne, og det er skolens erfaring, at det kan medføre frafald. Skolen har udviklet dilem-

maspillene i samarbejde med en aftagerkommune, der har udpeget dilemmaer, som eleverne 

ofte møder i praksis og dermed er relevante at forberede dem på. Indtil videre er der udviklet 

fire VR-dilemmaspil i forbindelse med projektet, hvor et fx omhandler ”den professionelle 

rolle ved et forventet dødsfald”, mens et andet omhandler ”dilemmaet mellem omsorgspligt 

og omsorgssvigt”. En lærer udtaler: 

 

”Det bliver lige pludselig virkeligt for eleverne […], og i nogle af spillene har vi fået en borger 

til at spille med, så det er et virkeligt menneske, der spiller, og ikke bare en elevkammerat.”  

 

Hensigten med VR-dilemmaspillene var i første omgang at gøre undervisningen mere prak-

sisnær og derved klæde eleverne på til praksis, men spillene imødekommer samtidig mulig-

heden for differentiering, hvilket henholdsvis en lærer og elev italesætter:  

 

”Formålet er at få sat tanker i gang hos eleverne, mens de stadig er på skolen og gøre dem 

mere klar til praktikken, end de hidtil har været, men det tilgodeser også elever, hvor det er 

rarere at få det ind på en anden måde.”  

 

”For mig fungerer det godt, at jeg kan se det visuelt, fordi jeg ikke er særlig stærk boglig.” 

 

Skolen er stadig i færd med at implementere VR-dilemmaspillene i undervisningen, og ele-

vernes første indtryk er positive. De giver udtryk for, at VR-dilemmaspillene gør det mere 

håndgribeligt og detaljerigt og derved nemmere at huske, reflektere og lære sammenlignet 

med en tekstbaseret case. Eleverne udtaler: 

 

”Det er nemmere at reflektere pga. det visuelle. Tankerne kommer hurtigere […]. Vi har et 

fælles udgangspunkt, fordi vi har set det samme og ikke dannet sig billeder i hovedet.” 

 

”Det er mere detaljeret, man får kropssprog og toneleje med, så man lærer mere og får flere 

perspektiver med.” 
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5.1.2 Lettilgængelig og genkendelig teori  

Andre erhvervsskoler har haft fokus på at gøre teori lettilgængelig og genkendelig for eleverne, 

både i undervisningen og i praktikken. Dette har de arbejdet med på forskellig vis.  

 

For flere af skolerne har det primært handlet om at samle alt undervisningsmateriale på én plat-

form, der er lettilgængelig i undervisningen såvel som i praktikken. Dette indebærer blandt an-

det, at eleverne kan tilgå alt undervisningsmateriale fra egne computere og mobiltelefoner, såle-

des de altid har teorien lige ved hånden og dermed kan tilgå den ved behov. Som det fremgår af 

citatet nedenfor, oplever flere elever, at brugen af netop mobiltelefoner gør det nemmere at tilgå 

undervisningsmaterialer og dermed teorien, når de er i praktik, hvilket illustreres af citaterne 

nedenfor. I denne forbindelse er et opmærksomhedspunkt, at brug af mobiltelefoner ikke altid er 

hensigtsmæssig eller tilladt på praktikstederne, fx hvis elever står i en butik.  

 

 

For andre uddannelser har det primære fokus været at øge genkendelighed af den anvendte 

teori og redskaber for på den måde at klæde eleverne bedre på til at kunne varetage deres 

kommende erhverv. Disse skoler har således forsøgt at målrette uddannelsen og forberede ele-

verne på det digitaliserede arbejdsmarked. Dette kan fx ske ved at implementere et i forvejen 

eksisterende digitalt brancheredskab i undervisningen. På denne måde skabes en klar rød tråd 

mellem undervisning og praktik, og eleverne opnår konkrete erfaringer fra undervis-

ningen i brugen af digitale redskaber, som de kan bringe direkte i anvendelse i praktikken. 

For praktikstedet er dette en stor fordel, da eleverne dermed er klar til at anvende en konkret 

platform og/eller redskab allerede fra opstarten i praktikken. Et konkret eksempel på dette er 

beskrevet i praksiseksemplet herunder.  

”Vi bruger det rigtig meget, fx som opslagsværk, hvis en kunde spørger, hvad tekstiler in-

deholder. […]. Man skal kun have computer/mobil med på arbejde og behøver ikke bøger – 

dem fik man heller aldrig med før.”  

Elev, BC SYD 

 

 

”Hver elev kan prøve teknologien selv, fx hvis man skal starte et fly, så kommer hver elev 

til at gøre det i praksis selv. Det er den enkelte, der kommer til at fejle. Undervisningen 

bliver mere individuel. Mere personaliseret og ikke i klasserum. Man er tættere på egen 

udvikling.” Leder (TEC) 
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Praksiseksempel 4: Anvendelse af digitalt brancheredskab til at klæde eleverne på til arbejdsmarkedet 

 

 

5.2 Kommunikation og videndeling på tværs af skole og praktik 

Den anden tematik omhandler kommunikation og videndeling på tværs af skole og praktik. For 

de fleste af skolerne har omdrejningspunktet hovedsageligt været at implementere digitale red-

skaber, der gør kommunikation og videndeling mellem elever og lærere lettere og mere tilgæn-

geligt. Andre skoler har udvidet projektet til også at inddrage praktikstederne i denne kommuni-

kation og videndeling. Disse skoler har arbejdet med kommunikation og videndeling for at skabe 

en mere pædagogisk kobling mellem skole og praktik.   

 

 

  

 

 

”Det har været vigtigt for os at lave den pædagogiske kobling mellem skole og praktiksted. 

Det er svært at overføre teorien til praksis for eleverne – de glemmer det, når de kommer 

hjem igen. Vi er i kommunikation med dem hele tiden, og de har hjemmeopgaver, når de er 

i virksomhederne.” Lærer, BC SYD 

 

 

På SOSU Nord har man valgt at implementere et digitalt redskab (VAR Health Care), der i 

forvejen benyttes af hovedparten af skolens aftagerkommuner, for at skabe kontinuitet mel-

lem teori og praksis. VAR Health Care er en proces- og vidensbase for sundhedsprofessionel-

le, der tilbyder evidensbaseret og digital beslutningsstøtte vha. illustrationer, videoer, tests, 

faglige emner og kalkulationer. 

  

”VAR bruges både i undervisning og praksis, hvormed eleverne kan trække på teorier i prak-

sis og omvendt trække på praksis i undervisningen. Så kan de bedre forstå, hvorfor de teore-

tisk skal være velfunderede, når de kommer ud i praksis. Det går op i en højere enhed.” Læ-

rer 

 

VAR er en integreret del af undervisningen og anvendes som opslagsværk, hvor eleverne kan 

søge viden om og se illustrationer af udførelse af konkrete sundhedsrelaterede opgaver, fx 

rensning af ører eller indsprøjtninger. Dette er med til at sikre en ensartet procedure og gør 

det lettere for eleverne at koble teori og praksis, hvilket citaterne nedenfor underbygger.  

 

”Eleverne får en ’aha-oplevelse’, når VAR anvendes i undervisningen. Det er ikke bare teori 

for teoriens skyld, men med et formål […]. Dette kan også ses på deres refleksioner, hvor de 

reflekterer mere over teori-praksis-delen end tidligere.” Lærer 

 

”Det giver rigtig god mening at lære om et program, man bruger i praksis. Det gør det også 

nemmere for dem ude i praktikken, at de kan gå ind og se, hvad vi har lært.” Elev 

 

”VAR er også god, fordi man kan tage tests og holde sig skarp og opdateret på nyeste viden.” 

Elev 
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”Det er afgørende, at det kan 

foregå via mobil. Det ville ikke 

fungere, hvis det fx var via en 

computer.” Lærer, BC SYD 

5.2.1 Kommunikation mellem elever og lærere  

For at forbedre kommunikationen mellem elever og lærere 

i praktikperioderne har erhvervsskolerne for det første 

arbejdet med at udvælge og implementere den rette plat-

form/redskab til kommunikation. I den forbindelse viser 

erfaringerne, at det er afgørende, at al kommunikation er 

samlet ét sted, samt at det kan foregå via mobiltelefoner 

og ikke alene på computer.  

 

For det andet har skolerne arbejdet på at få skabt en løbende kommunikation og dialog med 

eleverne under både skole- og praktikforløb. Kommunikationen kan foregå i et ’digitalt klasse-

rum’ på en platform, hvor både lærere og elever kan dele informationer med hinanden via en 

fælles tavle. Kommunikationen kan også foregå via en chatfunktion, fx i Teams, hvor elever dels 

kan chatte med læreren i en en-til-en relation og dels i gruppechat med andre elever, hvilket 

fremgår af praksiseksemplet nedenfor.  

Praksiseksempel 5: Chatfunktion til styrket kommunikation med elever under praktikforløb 

 

Business College Syd har gode erfaringer med at øge kommunikationen imellem lærer og 

elever samt eleverne imellem ved brug af chatfunktionen i Microsoft Teams under både sko-

le- og praktikforløb. Formålet er at have en kontinuerlig kommunikation med eleverne, så der 

hele tiden skabes kobling mellem skole og praktik og således genereres læring, hvilket en 

leder italesætter: 

 

”Det er utroligt vigtigt, at der sker en læring mellem undervisnings- og virksomhedsdelen. 

Det er en relativt lille andel af deres uddannelse, de er på skole, og det kan være svært. Vi er 

en landsdækkende skole, så der er langt til elever og virksomheder. Det er vigtigt at have en 

tæt kommunikation og et godt redskab at kommunikere med. Vi arbejder med en tilgang om 

før, under og efter.”  

Chatfunktionen beskrives af elever som meget intuitiv og ”sindssygt nemt at operere i”, fordi 

den minder meget om Facebook, dog af en mere professionel karakter. Lærere og eleverne 

kan desuden tilgå Teams på deres mobiltelefon, hvormed det er lettilgængeligt og mere na-

turligt for dem at anvende. En elev udtaler: 

 

”I praktikken bruger vi det, hvis vi har nogle spørgsmål, fx til faggrupper og produkter. Vi 

kan skrive til hinanden eller til lærer. Det har gjort det en del lettere, at vi kan kommunikere 

den vej, når vi er på vores respektive arbejdspladser […]. Vi kommunikerer mere nu end 

tidligere, eleverne imellem og med lærer. Vores lærer skriver vi med i praktikken, fx ved 

hjemmeopgaver, hvis man har spørgsmål. Hun ser det hurtigere end på mails.”  

 

Teams er det eneste redskab, der er anvendt af de involverede skoler i kommunikationen 

mellem lærere og elever, og samtidig ligger alt undervisningsmateriale derinde. Dette har 

store fordele, hvilket en leder italesætter: 

 

”Tidligere har der været mange forskellige kanaler, og det var uklart, hvad man skulle bruge. 

For lærerne bliver det en lettere hverdag, når der kun er et sted, de skal kigge efter kommu-

nikation og opgaver mv.”   
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Relateret til den løbende dialog fremhæver både ledere og lærere det som et vigtigt opmærk-

somhedspunkt at få skabt en balancegang og et fælles kodeks for, hvordan, hvornår og om hvad 

der kommunikeres. Det fremhæves som vigtigt, at dette kodeks og de gode vaner bliver etable-

ret allerede i starten af uddannelsesforløbet. Konkret peger nogle lærere på, at det kan være 

vigtigt at afklare, hvornår man bruger fælles fora, som alle har adgang til, og hvornår kommuni-

kationen foregår direkte mellem læreren og den enkelte elev. Erfaringen er også, at det kan væ-

re væsentligt at sondre mellem, hvad der er fagligt relevant kommunikation, og hvad der har en 

mere social karakter. 

5.2.2 Kommunikation og videndeling med praktiksted   

Nogle af erhvervsuddannelserne har valgt at fokusere på at styrke kommunikationen og vidende-

lingen med praktikstederne for at understøtte sammenhængen mellem skole og praktik for ele-

verne. Flere erhvervsuddannelser oplever, at praktikstederne efterspørger information om ele-

vernes skoleforløb, samt hvad der forventes af dem, hvilket fremgår af citaterne nedenfor.  

 

For at imødekomme dette har nogle af erhvervsuddannelserne arbejdet på at gøre skolens læ-

ringsplatform tilgængelig for praktikstederne, således de kan få indblik i elevernes pensum i ud-

dannelsen og overblik over, hvilke opgaver eleverne skal varetage i praktikken for at imødekom-

me dette. Platformen skal på denne måde styrke samarbejdet omkring eleven mellem skole og 

praktik og kan samtidig fungere som ét fælles rum for kommunikation mellem de tre parter: 

praktiksted, skole og elev. En leder udtaler: 

 

 

 

Enkelte erhvervsuddannelser har inddraget praktikstederne direkte i udviklingen af et digitalt 

redskab, de kan bruge i fællesskab for at imødekomme både skolens og praktikstedernes behov. 

Det skal være et fælles redskab, der kan hives frem i praktikken såvel som i skolen for at se ele-

vernes progression. Hensigten er, at samarbejdet om en ’fælles vej’ skal gøre det lettere for ele-

verne at se sammenhængen mellem skole og praktik. En medarbejder fra praktikstedet udtaler:  

 

 

 

Det er kendetegnende for de få skoler, der har inddraget praktikstederne i projektet, at der er 

tale om praktiksteder, man allerede har et veletableret samarbejde med. Det er således et op-

mærksomhedspunkt, at praktikstederne ikke i væsentligt omfang er blevet inddraget i udvik-

lingsarbejdet under dette tema. 

 

”Vi har været med hele vejen, også med det indhold, der var sendt i ansøgningen. […]. Så 

er det jo de ting, vi tænker, at vi som kommune og praktiksted kan bruge.” Medarbejder, 

praktiksted 

”Vi har fået mange henvendelser fra virksomheder, der ikke kan finde de data, de skal bru-

ge. Vi vil gerne have et bedre informationsflow. Vi bruger uforholdsmæssigt meget tid på at 

give informationer videre. […] Fx om hvad eleverne laver på skolen, og hvad de gennemgår 

på kursusforløbene. Mere gennemsigtighed for virksomhederne.” Leder, ZBC 
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5.3 Opsamling 

Samlet set viser erfaringerne fra skolernes arbejde med tema 2 om at styrke koblingen mellem 

skole og praktikforløb, at skolerne primært har fokuseret på to deltematikker, nemlig at skabe 

sammenhæng mellem teori og praksis og at sikre kommunikation og videndeling på 

tværs af skole og praktik. 

 

I arbejdet med at skabe en højere grad af sammenhæng mellem teori og praksis har fokus i høj 

grad været på at anvende digitale værktøjer til at trække praksis ind i undervisningen ved fx at 

anvende VR eller AR for på den måde at give eleverne et klart billede af den virkelighed, de 

kommer til at skulle arbejde i både i praktikken og i et efterfølgende arbejde. I den forbindelse 

peger de foreløbige erfaringer på, at det er vigtigt at sikre, at de digitale værktøjer muliggør en 

form for interaktion for eleverne, så de ikke blot bliver passive observatører, men aktivt kan in-

teragere med den digitalisererede virkelighed. Virtuelle dilemmaspil opleves således som en god 

måde for eleverne til at få indblik og erfaring med at arbejde med konkrete dilemmaer og udfor-

dringer i praktikken. Supplerende til dette har flere skoler arbejdet med metoder til at trække 

teori og indhold fra undervisningen ind i praktikken. Her har skolerne gode erfaringer med at 

anvende en fælles digital platform, som både elever og praktiksteder kan have adgang til, og 

som særligt eleverne tillægger stor værdi, da de på den måde har løbende adgang til den teori og 

de materialer, de er blevet undervist i på skolen. 

 

I arbejdet med at sikre en bedre kommunikation og videndeling mellem skole og praktik peger 

erfaringerne i særlig grad på, at de digitale teknologier i form af kommunikationsfora (chatfora 

mv.) i høj grad kan være med til at koble eleverne tættere til skolen, mens de er i praktik. De 

hidtidige erfaringer peger dog også på, at der er behov for en tidlig forventningsafstemning og 

etablering af en form for retningslinjer for, hvordan denne kommunikation foregår mest hen-

sigtsmæssigt. 

 

Endelig er det i relation til det overordnede tema et opmærksomhedspunkt, at kun ganske få af 

de 10 skoler under teamet har inddraget repræsentanter for praktikstederne i udviklingen af ind-

satsen fra start. Det foreløbige arbejde med temaet er således primært foregået på skolernes 

’banehalvdel’. 
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6. KOMPETENCEUDVIKLING OG UDVIKLING AF 

MATERIALER 

Kompetenceudvikling udgør et naturligt kerneelement i alle skolernes projekter i forhold til at 

indfri puljens overordnede formål om at styrke erhvervsskolelærernes og -ledernes digitale kom-

petencer i deres pædagogiske praksis. Kompetenceudviklingens centrale placering gør sig gæl-

dende for skolernes arbejde inden for begge af puljens overordnede temaer.  

 

I dette kapitel belyses skolernes erfaringer med gennemførelsen af den kompetenceudvikling, 

som har haft til formål at understøtte og udvikle læreres og lederes digitale kompetencer i deres 

pædagogiske praksis. Afsnittet beskriver dels skolernes afsæt for kompetenceudviklingen, dels 

deres tilgang til selve tilrettelæggelsen og gennemførelsen af kompetenceudviklingen. Afsnittet 

afdækker også, i hvilket omfang skolerne har inddraget eksterne aktører i kompetenceudviklin-

gen, samt i hvilken grad skolerne har trukket på forskningsbaseret viden i udviklingen af deres 

indsatser. 

 

Skolernes afsæt for kompetenceudviklingen 

Interviews med ledere og lærere viser, at der er relativt store forskelle i lærernes udgangspunkt 

for at arbejde med it som pædagogisk værktøj. Dette gælder både inden for de enkelte uddan-

nelser og på tværs af uddannelser. Som nævnt i kapitel 3 er der forskelle på, hvor integreret 

digitale værktøjer og it-faglige elementer er i de enkelte fag. På nogle uddannelser oplever man 

således, at der blandt lærerne er nogle, som kun i meget begrænset omfang har arbejdet med it 

og digitalisering, og som derfor har et stort behov for understøttelse og kompetenceudvikling for 

at kunne anvende it som digitalt værktøj i deres undervisning.  

 

Trods variation på tværs af fagområder tegner der sig dog også et klart billede af, at der på alle 

skoler og inden for alle uddannelser er stor spredning i lærernes kompetencer. Erfaringerne viser, 

at der på så godt som alle skoler er en gruppe lærere, som har brug for støtte til helt basale it-

kundskaber. I relation til dette peges der også på en vis grad af modstand blandt nogle lærere 

mod at arbejde med it-understøttet læring eller et generelt forbehold over for at anvende it over 

for eleverne i undervisningen. Nogle af de interviewede lærere og ledere giver udtryk for, at læ-

rergruppen ikke har de nødvendige it-didaktiske kompetencer og derfor føler sig utrygge ved at 

skulle inddrage it i deres undervisning. I dette lys har det været væsentligt for skolerne at arbej-

de med både at styrke lærernes kompetencer og deres motivation for at inddrage it i under-

visningen.  

 

Kompetenceudviklingen 

Erfaringsopsamlingen viser, at der på tværs af projekterne er en vis variation i, hvordan kompe-

tenceudviklingen er blevet gennemført. Kompetenceudviklingen antager således forskellige for-

mer, og det varierer, hvem og hvor mange der har modtaget denne kompetenceudvikling. Da der 

som nævnt er forskelle på skolernes kompetencemæssige udgangspunkt, har nogle skoler lagt 

mindre vægt på kompetenceudviklingen end andre. Her har vurderingen været, at størstedelen 

af lærerne allerede besad de nødvendige kompetencer, og at fokus i projektet dermed mere var 

på at udvikle praksis eller inddrage nye elementer. Dette gælder eksempelvis de skoler, hvor 

lærerne tidligere har taget en diplomuddannelse (eller dele heraf), og/eller hvor lærerne også 

forud for projektet var superbrugere, fx i forhold til it generelt eller i forhold til skolens lærings-
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platform. Uagtet de kompetencer, lærerne allerede havde forud for projektet, finder der dog 

kompetenceudvikling sted i alle projekter i et eller andet omfang. 

 

En gennemgående tendens på tværs af projekterne er imidlertid, at kompetenceudvikling af le-

delsesniveauet kun sjældent har været et fokus, og at kompetenceudvikling af ledelsen i det 

omfang, det overhovedet har fundet sted, har haft et relativt begrænset omfang. Det er således 

et klart opmærksomhedspunkt, at den gennemførte kompetenceudvikling i langt overvejende 

grad har været rettet mod medarbejderne på skolerne, og at ledelsen kun i begrænset omfang 

har deltaget i dette. 

 

Overordnet har kompetenceudviklingen i forbindelse med de 31 projekter antaget to former, der 

dog ikke er gensidigt udelukkende:  

 

 Traditionel kompetenceudvikling i form af workshops, kurser el. lignende 

 Indirekte kapacitetsopbygning, hvor selve udviklingen af et digitalt redskab og el-

ler/materiale har spillet en central rolle i forhold til at opbygge kompetencer hos lærerne. 

 

I en række af projekterne har man valgt at kombinere de to tilgange, så man fx har indledt pro-

jektet med mere traditionelle kompetenceudviklingsaktiviteter (workshops el.lign.) for så efter-

følgende at igangsætte en intern udviklingsproces, hvor man udvikler egne digitale redskaber, 

undervisningsforløb eller konkrete materialer. I nedenstående to delafsnit analyseres projekter-

nes erfaringer inden for disse to overordnede tilgange til kompetenceudvikling.  

6.1 Traditionel kompetenceudvikling 

Den traditionelle kompetenceudvikling består oftest af workshops, kurser eller pædagogiske da-

ge. Disse workshops kan både være planlagt og gennemført af interne undervisere eller af un-

dervisere fra eksterne samarbejdspartnere. Det er således et centralt kendetegn for langt stør-

stedelen af den gennemførte kompetenceudvikling, at den er sket på skolen og med deltagelse af 

flere lærere sammen. Der er med andre ord ikke tale om individuelle kompetenceudviklingsfor-

løb, men en kollektiv læreproces. Det er en væsentlig erfaring fra projekterne, at man ved at 

skabe en fælles læreproces kan styrke både lærernes kompetencer og til dels også deres motiva-

tion. Flere peger på, at man med fælles kompetenceudvikling kan skabe succesoplevelser og et 

fællesskab blandt lærerne om det nye, digitale redskab og samtidig signalere, at det digitale er 

vigtigt og en del af skolens overordnede strategi.  

 

 

 

Det er dog som nævnt kendetegnende, at den gennemførte kompetenceudvikling kun i begræn-

set omfang har omfattet ledelsen, hvilket ellers må formodes at styrke signalet om digitalisering 

som et strategisk fokuspunkt.  

 

Erfaringen fra en række projekter er, at planlægningen og timingen af kompetenceudviklin-

gen er helt central for lærernes udbytte af workshops eller kurser. Mange lærere påpeger, at 

”Vi holder workshops, som imødekommer eventuel usikkerhed, og som sender et signal om, 

at det digitale er en del af skolens overordnede strategi, men at det også er vigtigt for at 

fremtidssikre vores eget arbejde.” Leder, Campus Vejle 
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når de har modtaget kompetenceudviklingen, er det vigtigt, at de hurtigt kan komme i gang med 

at prøve de ting af, de har lært, så det lærte ikke glemmes. 

 

 

 

Erfaringen med, at timing i planlægningen er væsentlig for udbyttet af kompetenceudviklingen, 

er også et billede, som flere af de interviewede elever kan nikke genkendende til. En af de inter-

viewede elever fortæller, hvordan det havde betydning for lærernes motivation i undervisningen, 

at de lige havde været på kursus, da eleverne blev introduceret til et nyt digitalt redskab: ”De 

[lærerne, red.] ville vise os det med det samme og var helt oppe at køre”, hvilket blev opfattet 

som positivt af eleven.  

 

På flere af skolerne bliver kompetenceudviklingen gennemført som egentlige aktionslærings-

forløb, hvor lærerne først deltager på workshops, derefter afprøver det digitale redskab, hvoref-

ter de deltager i workshops igen for på den måde at dele erfaringer om afprøvningen i praksis. 

Generelt oplever skolerne, at aktionslæringstilgangen fungerer godt i denne form for kompeten-

ceudvikling, hvor lærerne får mulighed for løbende at afprøve og tilpasse nye elementer i deres 

undervisningspraksis. 

 

 

 

Nedenfor præsenteres to konkrete praksiseksempler, der illustrerer, hvordan man som skole kan 

tilrettelægge et forløb som veksler mellem fælles workshops og afprøvning i praksis.   

Praksiseksempel 6: Workshops med aktionslæring på SOSU-skole 

 

 

På Diakonissestiftelsen har man i projektet arbejdet med forskellige digitale redskaber. Som 

introduktion til dette arbejde blev der som det første afholdt workshops med eksterne aktører 

for alle lærerne, hvor de bl.a. hørte oplæg om, hvad de forskellige digitale redskaber er gode 

til, og hvad man som lærer kan forvente af elevernes it-kompetencer. Herudover fik lærerne 

lejlighed til at afprøve nogle af de forskellige redskaber, blandt andet Google Drev. Lærerne 

fik efterfølgende en opgave i relation til afprøvning af et digitalt redskab, som skulle være 

løst inden næste workshop. Oplevelsen blandt lærerne var, at de fik et fagligt udbytte af kur-

serne og de lærte nye redskaber at kende.  

 

 

”Det iterative workshopformat med udarbejdelse, test, tilpasning, test etc. øger lærernes 

mod på at prøve det af, giver succesopleveler og ja, det afvæbner det farlige i at bruge nye 

værktøjer, fordi der er jo mange der gør det, og man gør det på sin vis sammen.”  

Medlærer, AABC 

 

”Det er vigtigt, at der ikke går for lang tid imellem workshops. Vi har tabt momentum en 

smule. Folk har tabt gejsten en lille smule, og vi skulle nærmest starte forfra. Timing er alt. 

Der skal være tid til at eksperimentere med de nye ting, man lærer.” Lærer, Rybners 
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Praksiseksempel 7: Pædagogisk dag på en SOSU-skole 

 

 

På tværs af skolernes traditionelle kompetenceudviklingsaktiviteter viser breddeanalysen af de 31 

projekter, at skolerne har valgt forskellige tilgange til, hvem og hvor mange der involveres i 

kompetenceudviklingen.   

 

I forbindelse med den klassiske kompetenceudvikling er det relevant at sondre mellem, om alle 

lærere, der er involveret i projektet, har modtaget kompetenceudvikling fra begyndelsen, eller 

om det er færre medarbejdere, der i begyndelsen modtog kompetenceudvikling.  
 

Flere skoler har valgt en tilgang, hvor alle involverede lærere modtager kompetenceudvik-

ling fra starten af projektet. Denne kompetenceudvikling er fx, som beskrevet, blevet gennem-

ført som workshops eller kurser/instruktionsdage. Skoler, der har valgt denne tilgang, fremhæ-

ver, at det er vigtigt, at disse kurser er obligatoriske, da det signalerer, at arbejdet med it som 

pædagogisk værktøj er en ’skal-opgave’ for alle, og da det kan være med til at sikre en fælles 

tilgang, samt at der sker en markant og bredt forankret forandring i den pædagogiske praksis på 

skolen eller den konkrete uddannelse. I relation til dette fremhæver flere skoler væsentligheden 

af, at man i forbindelse med denne brede kompetenceudvikling kobler både det tekniske og det 

didaktiske i undervisningen. Erfaringen er, at disse to aspekter begge er relevante for at sikre, at 

lærerne har forudsætningerne for i praksis at kunne arbejde med it som pædagogisk værktøj i 

undervisningen. Dette indebærer fx, at lærerne både modtager undervisning i de didaktiske 

overvejelser, de skal gøre sig, hvis de skal anvende videoer i undervisningen (fx i forbindelse 

med flipped learning), og modtager undervisning i, hvordan de i praksis kan filme og redigere 

deres egne videoer. 

 

På en række andre skoler har man i stedet valgt at fokusere kompetenceudviklingen på udvalg-

te lærere, der uddannes til superbrugere, frontløbere eller ambassadører5. Denne tilgang 

er ikke ensbetydende med, at de øvrige involverede lærere og ledere ikke skal modtage kompe-

tenceudvikling senere i projektet, men er snarere udtryk for en vurdering af, at man har brug for 

nogen til at gå forrest i udbredelsen og udviklingen af en ny praksis for it-understøttet læring. I 

rollen som superbruger, frontløber eller ambassadør tildeles man således et særligt ansvar for at 

understøtte de øvrige lærere, og nogle steder ligefrem forestå en løbende sidemandsoplæring af 

de øvrige lærere.  

 
5 Det varierer, hvordan skolen betegner disse lærere, der spiller en særlig rolle på skolen. Der er enkelte nuancer mellem de tre termer, bl.a. om 

det er nogle, som alene er de første til at benytte det digitale redskab, eller om det er nogle, som er særlige eksperter i det digitale redskab, og 

som de øvrige derfor kan gå til, hvis de har brug for hjælp. Ofte er der dog overlap mellem dette, hvorfor nærværende rapport betegner disse 

lærere ’superbrugere’. 

På SOSU STV, der som en del af projektet arbejder med digitale værktøjer, som kan anven-

des i arbejdet med SPS-elever, har man afholdt en samlet pædagogisk dag for lærerne. Da-

gen bestod bl.a. af oplæg om pædagogiske overvejelser om projektet samt oplæg ved den 

eksterne konsulent, som skolen har samarbejdet med. Efterfølgende fik lærerne mulighed for 

selv at arbejde med et nyt digitalt redskab (skriveskabelon) til feedback, som er til gavn for 

særligt de læse/skriveudfordrede elever og andre elever, som har særligt behov for struktur. 

Derudover blev der afholdt workshops om digital understøttelse til eleverne, hvordan man 

generelt skaber struktur for elever, flipped learning og forskellige digitale præsentationsfor-

mer, som elever kan arbejde med. 
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”Det er frustrerende, hvis 

der er noget, der driller. Der 

skal være nogle, man kan 

gå til – ellers så går man 

kold i det.” Leder, Next 

 

Kompetenceudviklingen af såvel superbrugere som ikke-superbrugere foregår typisk også via 

workshops, kurser eller pædagogiske dage. Den interaktion, der foregår mellem superbru-

gerne og de øvrige lærere efter den formelle kompetenceudvikling, kan være mere eller min-

dre formaliseret. Interaktionen har på de fleste skoler en 

mere uformel karakter, hvor lærerne har mulighed for løben-

de at spørge superbrugeren til råd ved behov. Enkelte skoler 

har dog gode erfaringer med at etablere såkaldte spørgeca-

féer, hvor superbrugerne jævnligt i et fastsat tidspunkt står 

til rådighed for de øvrige lærere. Dette skal ses som et sup-

plement til den mere uformelle interaktion.  

 

Nedenstående praksiseksempel illustrerer, hvordan en af de deltagende skoler har givet super-

brugerne en central rolle i organiseringen af kompetenceudviklingen af de øvrige lærere på sko-

len.  

Praksiseksempel 8:  Projektgruppe med superbrugere fra skolens forskellige afdelinger 

 

 

Flere skoler peger på nødvendigheden af at have netop denne form for superbrugere eller interne 

konsulenter, man som lærer kan gå til. Flere steder har det også været superbrugerne, der har 

stået for at gennemføre kurser og workshops for de øvrige lærere. Her ser man det som en stor 

fordel, at superbrugerne opnår et godt kendskab til de enkelte læreres digitale kompetencer, 

hvilken gør det lettere for superbrugerne at hjælpe lærerne efterfølgende. Flere både ledere og 

lærere fremhæver også, at etableringen af en superbruger- eller tovholderfunktion er væsentlig 

for at fastholde fokus i projektet og sikre fremdrift i udviklingen af en it-understøttet pædagogisk 

praksis på skolen. 

På UC Holstebro, der er en større erhvervsskole bestående af seks afdelinger, indgik en lærer 

fra hver afdeling forud for projektet i en digitaliseringsgruppe, som i forbindelse med dette 

projekt fik en særlig rolle som projektgruppe. Projektet har fokus på at styrke elevernes læ-

ring gennem undervisningsdifferentiering ved brug af Teams og OneNote. Skolens 10. klasser 

havde allerede arbejdet med Teams og OneNote inden projektets start. Repræsentanten i 

projektgruppen herfra kunne derfor oplære de øvrige lærere i projektgruppen, som dermed 

blev til IT-ambassadører. IT-ambassadør er skolens betegnelse for superbrugere. Projekt-

gruppen udgør samtidig et netværk, som mødes jævnligt (omtrent én gang om måneden) for 

at tale om, hvordan den pågældende teknologi kan bruges i undervisningen og udfordringer 

herved.  

 

Efterfølgende har IT-ambassadørerne afholdt workshops for hver deres afdeling. Det var en 

udfordring at placere disse kurser på tidspunkter, hvor alle fra den pågældende afdeling kun-

ne deltage, men det oplevedes i denne forbindelse som en styrke, at ledelsen er optaget af, 

at projektet skal lykkes. Skolens lærere har efterfølgende mulighed for at gå til IT-

ambassadøren i deres afdeling for at få hjælp til at bruge det digitale redskab.  

 

”De tre introeftermiddage med de andre lærere, de har virkelig været gode. Det er jo en væ-

sentlig del af vores strategi, at vi får det bredt ud, og vi så bliver en ressource, man kan 

trække på.” IT-ambassadør 
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På skoler hvor det besluttes, at superbrugere skal spille en central rolle i kompetenceudviklingen 

på skolen i forbindelse med implementeringen af et digitalt redskab, rejser det naturligvis 

spørgsmålet: Hvem skal agere superbruger? I relation hertil peger skolerne på, at det er væ-

sentligt, at de lærere, som vælges til superbrugere eller tovholdere, er nogle, der er motiverede 

for det, og som synes, det er sjovt. Flere ledere peger netop på betydningen af, at de lærere, 

som vælges til disse funktioner, kan fungere som en form for ambassadører for arbejdet med 

digitalisering på skolen, og at de skal kunne motivere og inspirere deres kolleger til at udvikle 

deres pædagogiske praksis. 

 

 

 

6.2 Indirekte kapacitetsopbygning via udvikling af digitale redskaber og/eller 

materialer 

Mellem projekterne er der forskel på, i hvor høj grad der udvikles platforme, undervisningsmate-

rialer eller andre digitale virkemidler til undervisningen. For de skoler, hvor udviklingen af mate-

rialer er helt centralt i projektet, er det en væsentlig erfaring på tværs af projekterne, at dette 

udviklingsarbejde bidrager til at styrke medarbejdernes kompetencer – og dermed fungerer som 

indirekte kapacitetsopbygning.  

 

I de projekter, hvor udviklingen udgør en central del af projektet, er det typisk lærerne, eventu-

elt i samarbejde med en projektleder eller repræsentant for ledelsen, der udvikler. På disse sko-

ler fremstår learning by doing og hands on som vigtige drivkræfter. De lærere, der er involverede 

i udviklingen, oplever overordnet, at det har været en god måde at opnå kompetencer på, lige-

som udviklingen medfører, at lærerne oplever ejerskab i projektet og stolthed over de udviklede 

materialer.  

 

For alle projekterne gælder det imidlertid, at eleverne ikke har deltaget i udviklingen af digitale 

redskaber/undervisningsmaterialer. Eleverne inddrages i langt størstedelen af projekterne i for-

bindelse med afprøvningen ved at give feedback til lærerne i forhold til det udviklede. Det er 

imidlertid kendetegnende, at en tidlig inddragelse af eleverne i udviklingsprocessen – fx som 

medudviklere – ikke har fundet sted.  

 

På tværs af skolerne, der har arbejdet med den indirekte kapacitetsopbygning, er der en vis vari-

ation i, hvorvidt det blot er nogle få lærere, der har ansvaret for udviklingen, eller om det er et 

”For os har det virket godt at tage udgangspunkt i ildsjælene (…), og de vil det jo gerne 

(…). Jeg tænker, det er en god idé, at man starter med dem, der har lyst og flair for det. De 

får så nogle erfaringer, og så lader vi det stille og roligt brede sig som ringe i vandet.” 

Leder, JU 

”Man er nødt til at have en til at holde fast og banke på og fungere som tovholder og indpi-

sker og have styr på processen og sikre, at man aldrig er alene og kører fast – så henter 

man [tovholderen]. Der er hjælp at hente. Hendes kompetencer ligger i det tekniske og i 

processen og evt. i det undervisningsmæssige – ikke det faglige.”  

Leder, Business College Syd 
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fælles ansvar for alle lærere. Endelig er der også forskel på, i hvilket omfang skolerne inddrager 

eksterne aktører i udviklingsarbejdet. 

 

På de skoler, hvor lærere er involveret i udviklingen, har ambitionen typisk været, at de delta-

gende lærere skulle udvikle et antal undervisningsforløb til skolens digitale læringsplatform, fx 

producere et bestemt antal videoer eller lignende. I flere af projekterne er denne tilgang til ud-

vikling kendetegnet ved være tilrettelagt som et aktionslæringsforløb, hvor alle lærere først får et 

oplæg eller deltager i workshops, hvorefter de skal udvikle egne materialer og afprøve dem i 

praksis forud for et opfølgende oplæg/kursus.  

 

Denne fremgangsmåde er illustreret i nedenstående praksiseksempel. 

Praksiseksempel 9: Udvikling af undervisningsforløb, hvor alle lærere er involveret 

 

 

Mens man på nogle skoler vælger at lade alle lærere indgå i udviklingsarbejdet, vælger man på 

andre skoler at udpege en mindre gruppe lærere til at forestå dette arbejde. Her er fokus typisk 

på at udvikle konkrete materialer, som så efterfølgende kan videreformidles til skolens øvrige 

lærere. I den efterfølgende udbredelsesproces indgår de lærere, der har forestået udviklingen af 

materialerne, typisk som superbrugere eller ambassadører i oplæringen af deres kolleger. Flere 

af de deltagende lærere i disse ’snævre’ udviklingsforløb oplever det som meget lærerigt og gi-

vende at indgå i disse udviklingsprocesser, da de oplever at få mulighed for at fordybe sig i ar-

bejdet med et værktøj, undervisningsforløb el.lign. og på den måde udvikle deres faglige og digi-

tale kompetencer på nye måder. 

 

Som beskrevet i kapitel 5 arbejder 10 projekter med tema 2 – styrket kobling mellem skole- og 

praktikforløb. Udviklingsarbejdet i forbindelse med størstedelen af disse projekter er foregået på 

skolerne uden involvering af praktikstederne. To af skolerne har imidlertid udviklet og implemen-

teret et digitalt redskab i tæt samarbejde med praktikstederne. Det drejer sig om to SOSU-

På EUC Nordvest er uddannelserne inden for jordbrug og fødevarer blevet slået sammen om-

trent samtidig med, at projektet med midler fra puljen til styrkelse af digitale kompetencer 

blev igangsat. På skolen var der et ønske om at give eleverne på GF1 og i fælles fag på GF2 

’noget fra begge verdener’, så skolen besluttede at differentiere undervisningen ved brug af 

det læringssystem, den havde i forvejen, itslearning.  

 

Underviserne hørte som det første nogle oplæg. Derefter delte lederne underviserne op i 

grupper, så de var blandede på tværs af faggrene. Hver af disse grupper fik to emner, som 

de skulle udvikle modulopbygget undervisning ud fra. Ledelsen har haft en organisatorisk 

rolle, mens underviserne har været med i udviklingen med henblik på at sikre kvaliteten og 

ejerskabet af forløbene, så der opstår et ønske om at bruge forløbene. Derudover sikres der 

ved dette samarbejde en rød tråd, ligesom underviserne oplever at få indsigt i hinandens 

arbejdsområder.  

 

Fra et underviserperspektiv fremhæves det som en klar fordel, at alle har været med til at 

udvikle forløbene, da alle efterfølgende kan begå sig i og bruger itslearning. Samtidig oplever 

man en større ensartethed i, hvordan underviserne benytter itslearning. Oplevelsen er, at 

undervisernes kompetencer i forhold til brugen af platformen er blevet styrket ved at deltage 

i udviklingen af undervisningsforløbene.  
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skoler, der har samarbejdet med de kommuner, som fungerer som de primære praktiksteder for 

skolerne. Erfaringerne fra dette samarbejde er særdeles positive, og både skoler og praktiksteder 

ser store fordele ved denne måde at samarbejde på. Nedenstående praksiseksempel beskriver, 

hvordan samarbejdet med et praktiksted kan resultere i udviklingen af nye materialer, som kan 

understøtte koblingen mellem praktik og undervisning.  

Praksiseksempel 10: Udvikling af VR-dilemmaspil i samarbejde med praktiksted 

 

6.3 Involvering af eksterne aktører 

Mellem projekterne varierer det, om og hvordan eksterne aktører har været involveret i kompe-

tenceudviklingen. Nogle af skolerne har ikke involveret andre aktører end de lærere og/eller pro-

jektgruppe på skolen, der er tiltænkt at spille en central rolle i projektet. Dette hænger typisk 

sammen med, at projektets vidensgrundlag primært udgøres af egne erfaringer. Andre skoler har 

involveret andre afdelinger på deres skole, som ikke ellers indgår i projektet. Den anden afdeling 

bistår typisk med it-hjælp.  
 

Mange skoler har imidlertid involveret eksterne konsulenter eller andre samarbejdspartnere i 

deres projekt. Involveringen af de eksterne konsulenter er sket på forskellig vis. En typisk måde 

at inddrage eksterne aktører på er ved at lade en eksterne konsulent eller underviser forestå en 

del af kompetenceudviklingen i form af et oplæg eller kursus om brugen af det digitale redskab, 

som skolen står for at implementere. Skolerne begrunder inddragelsen af eksterne aktører med, 

at de på skolen ikke selv har den fornødne ekspertise til at gennemføre undervisning eller holde 

oplæg. Flere skoler har således gode erfaringer med at trække ekstern ekspertise ind i projektet. 

 

 
 

”Et godt råd er at inddrage eksperter, så det bliver afmystificeret at lave film. Det var en 

barriere for lærerne [at skulle producere film, red.]. De sagde: ’Åh, nej – vi skal være it-

tekniske’. Det med at få barrieren lagt ned og få set nogle af hans (den eksterne aktørs, 

red.) film, det var rigtig vigtigt (…). Hurdlen for de fleste vil være at lave film. Når den 

(hurdlen, red.) lægges ned, så kører det.” Leder, RHS 

SOSU-FVH har udviklet VR-dilemmaspil i samarbejde med Horsens Kommune, der dels har 

bidraget ved at pege på, hvilke temaer der kunne tages op i dilemmaspillene, dels har de 

deltaget i produktionen, som også er foregået hjemme hos nogle af kommunens borgere og 

på et plejecenter i kommunen. I alt har der i udviklingen primært været involveret cirka fire 

personer (en projektleder, en underviser og to repræsentanter for kommunen). Dette tætte 

samarbejde med kommunen i forbindelse med udviklingen oplever skolen som værende en 

styrke. Den underviser, der har været involveret i udviklingen, oplever det som lærerigt med 

faglige diskussioner af dilemmaer med fagfæller, der arbejder andre steder. Derudover lærer 

de involverede parter teknologien at kende.  

 

Kompetenceudviklingen på SOSU-skolen antager imidlertid ikke kun form af indirekte kapaci-

tetsudbygning, hvor underviseren tilegner sig kompetencer i forbindelse med udviklingen. 

Som supplement har der været afholdt en pædagogisk dag om VR, og der har været en 

workshop, hvor de øvrige undervisere fik mulighed for at prøve VR-briller. De øvrige undervi-

sere har desuden mulighed for løbende at få hjælp af den it-kyndige projektleder.  
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Business College Syd indgår i et samarbejde med Syddansk Universitet. Oprindeligt havde 

man fra skolens side indkøbt forskere fra Syddansk Universitet til det digitale-pædagogisk-

didaktiske. Forskerne fattede imidlertid interesse for projektet og fortsatte derfor med at 

følge projektet og skrive forskningsartikler om det. Forskerne er derfor efterfølgende løbende 

kommet med anbefalinger til skolen, bl.a. på workshops. Skolen oplever de løbende anbefa-

linger, indsigter og sparring fra forskerne som en stor styrke ved deres projekt. 

Praksiseksempel 11: Involvering af forskere som eksterne samarbejdspartnere 

Nogle skoler har haft en ekstern aktør direkte involveret i udviklingen af det digitale redskab eller 

produktion af materialer. I disse tilfælde er det erfaringerne, at det er centralt at sikre en tæt og 

god samarbejdsrelation med samarbejdspartneren, så man undgår misforståelser. Andre skoler 

har tilrettelagt samarbejdet med den eksterne samarbejdspartner således, at den eksterne aktør 

stiller sig til rådighed med løbende sparring i implementeringen og/eller udviklingen af det digita-

le redskab. Det kan fx være i form af it-support eller løbende sparring. Enkelte skoler har ligele-

des gode erfaringer med at have en ekstern samarbejdspartner i forhold til at sikre en pædago-

gisk/didaktisk understøttelse af lærerne og skolens udviklingsarbejde i projektet. Nedenstående 

praksiseksempel illustrerer, hvordan en ekstern samarbejdspartner kan styrke udviklingsproces-

sen på skolen ved at give råd og sparring undervejs i processen. 

 

Ovenstående praksiseksempel viser også, at enkelte skoler har taget udgangspunkt i forsk-

ningsbaseret viden i forbindelse med formuleringen af fx formål med implementeringen af det 

digitale redskab. En SOSU-skole, der arbejder med undervisningsdifferentiering på online-forløb, 

har eksempelvis taget udgangspunkt i en model for, hvordan man arbejder med læringsprogres-

sion, når man har at gøre med online-læring. Modellen er udviklet af en australsk forsker, Gilly 

Salmon. Interviewene med lederne og lærerne viser dog klart, at forskning kun i meget begræn-

set omfang har været brugt aktivt i udviklingsarbejdet. Langt oftere er det således tilfældet, at 

man i projektet trækker på skolens egne erfaringer. Dette fremhæver ledelsesrepræsentanter 

og lærere fra næsten samtlige skoler. Mange skoler bruger lignende digitale redskaber i andre 

afdelinger på skolen og kan dermed trække på erfaringerne herfra. På tilsvarende vis viser bred-

deanalysen også, at flere skoler har ladet sig inspirere af andre erhvervsskolers erfaringer. 

Dette sker dog kun i relativt begrænset omfang. 

 
Generelt er det skolernes erfaring, at eksterne aktører kun bør involveres med måde, da man 

ved for høj grad af involvering af eksterne konsulenter risikerer at tage noget af ejerskabet fra 

lærerne. Erfaringen er således, at det er centralt at fastholde, at det er skolen og lærerne, der 

træffer beslutningerne i udviklingsprocessen, og at de eksterne aktørers opgave er at understøtte 

skolens og lærernes ønsker og målsætninger for forløbet. 

6.4 Opsamling 

Sammenfattende viser erfaringsopsamlingens afdækning af skolernes kompetenceudvikling i 

forbindelse med projekterne, at der er store forskelle i lærernes udgangspunkt for at arbejde 

med it som pædagogisk værktøj. Mens nogle lærere har gode kompetencer og mange erfaringer 

med at arbejde med digitale ressourcer i undervisningen, er der også nogle lærere, der mangler 

basale it-kundskaber og som i nogle tilfælde også har en vis modstand mod at skulle anvende 

digitale ressourcer i undervisningen. I relation til kompetenceudviklingen peges der fra skolernes 

side på, at der er et stort behov for at skabe et fælles udgangspunkt både sprogligt og teoretisk 
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for arbejdet med digitale ressourcer i undervisningen. Herunder forståelsen af og refleksion over 

tilgangen til anvendelse af teknologien. 

 

Erfaringsopsamlingen viser også, at traditionel kompetenceudvikling i form af kurser, workshops, 

oplæg eller faglige dage har indgået i så godt som alle 31 projekter. Samtidig er det en central 

pointe, at kompetenceudviklingen i langt overvejende grad har fokuseret på lærerne, mens le-

derne kun i begrænset omfang har deltaget eller modtaget målrettet kompetenceudvikling. Sam-

tidig er kompetenceudviklingen primært sket på egen skole og ikke fx på eksterne kurser eller 

uddannelsesforløb. Nogle skoler har inddraget eksterne aktører, men kun få har gennemført 

kompetenceudvikling på tværs af skoler.   

 

Et andet centralt element i skolernes arbejde i projekterne har været at gennemføre forskellige 

udviklingsprocesser, som både har haft til formål at udvikle konkrete digitale værktøjer eller ma-

terialer til brug i undervisningen, men som også har haft til formål at styrke de deltagende lære-

res kompetencer gennem udviklingsarbejdet som en form for indirekte kapacitetsudvikling. Erfa-

ringerne fra dette er, at det giver stor værdi for de deltagende lærere at arbejde på denne måde, 

da det styrker deres forståelse og ejerskab af de udviklede materialer. Det er imidlertid også 

kendetegnende for skolernes udviklingsarbejde, at det i høj grad har været centreret om lærer-

ne, og at fx praktiksteder kun har været involveret i udviklingsarbejdet i meget begrænset om-

fang. Det samme gælder eleverne, som ikke har været involveret i udviklingen, men kun har 

været inddraget i forbindelse med afprøvningen af de udviklede materialer mv. 

 

Endelig viser erfaringsopsamlingen, at skolerne i varierende grad har inddraget eksterne aktører i 

kompetenceudviklingen og udviklingsarbejdet. Skolerne har generelt gode erfaringer med dette, 

men det understreges også, at det er væsentligt, at det er skolerne selv, der styrer processen, 

og at inddragelsen afgrænses, da det ellers kan mindske lærernes ejerskab i forbindelse med 

udviklingen og arbejdet med de digitale ressourcer.  
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7. UDBYTTE OG VIRKNINGER 

Dette kapitel samler op på erhvervsskolernes foreløbige erfaringer i forhold til, hvilken betydning 

anvendelse af digitale redskaber potentielt har for styrkelsen af henholdsvis ledernes og lærernes 

digitale kompetencer, herunder lærernes tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af under-

visningen. Det vil sige, at vi i denne sammenhæng ser nærmere på lærernes kerneopgave – un-

dervisningen – og den potentielle effekt af projekter finansieret af puljen. Kapitlet rummer erfa-

ringer fra den indledende udviklingsfase i projekterne, hvor undervisningsforløb, videoer og an-

dre materialer er blevet udviklet, og hvor lærere har deltaget i workshops og kurser. I modsæt-

ning til den afprøvende fase har alle skoler har været igennem udviklingsfasen, som kan give 

indblik i, hvad der potentielt kan have positiv indvirkning på lærernes digitale læreprocesser. 

Endelig belyser kapitlet det foreløbige udbytte af arbejdet med digitale redskaber i forhold til 

elevernes motivation og læring.  

 

Det er også i denne sammenhæng væsentligt at pointere, at der er tale om foreløbigt udbytte og 

virkninger, idet de 31 projekter med en enkelt undtagelse ikke er afsluttet og evalueret af sko-

lerne selv, og størstedelen af skolerne endnu er i gang med de første afprøvninger af de under-

visningsforløb, videoer mv., de har udviklet. Af samme grund afspejler enkelte erfaringer pri-

mært skolernes oplevelse af, hvilke potentialer der knytter sig til at arbejde med it som pædago-

gisk redskab.  

 

Kapitlet belyser det foreløbige udbytte af skolernes digitale arbejde på henholdsvis ledelses-, 

lærer- og elevniveau. 

7.1 Betydning på ledelsesniveau  

I dette afsnit ser vi nærmere på, hvilken betydning skolernes foreløbige indsats i relation til pro-

jekterne har haft på ledelsesniveau. Det bemærkes, at erfaringerne primært orienterer sig mod 

det strategiske og organisatoriske niveau.   

 

Det generelle billede er, at udviklingen af ledernes digitale kompetencer ikke har været skolernes 

primære fokus, da lederne først og fremmest har været orienteret mod lærernes udvikling med 

henblik på at styrke den it-understøttede undervisning. Som beskrevet i kapitel 6, har skolerne 

overordnet set prioriteret lærernes kompetenceudvikling, hvorfor det primært er lærere, der har 

deltaget aktivt i kurser og workshops, mens lederne i højere grad har haft en strategisk, un-

derstøttende rolle. Enkelte ledere peger, at de med fordel kunne gennemføre en form for kom-

petenceudvikling i forhold til at kunne lede en større digitaliseringsindsats. 

 

Dette forhold betyder imidlertid ikke, at lederne ikke oplever et udbytte af det fokuserede arbej-

de med it som pædagogisk redskab. Flere ledere peger på, at de har opnået en større indsigt i og 

forståelse af den platform og/eller det konkrete redskab, som skolen har arbejdet med. Samtidig 

har det for mange ledere været en lærerig proces at skulle initiere og drive implementeringen af 

eksempelvis en digital platform i en organisation, hvor mangfoldigheden blandt lærerne og deres 

forudsætninger for at anvende digitale redskaber i undervisningen er stor. Citatet nedenfor illu-

strerer disse pointer. 
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Flere ledere peger samtidig på, at de – selv om de ikke har afsluttet og evalueret projektet endnu 

– ser et stort organisatorisk potentiale i at styrke den it-understøttede undervisning. It kan bi-

drage til at skabe mere struktur og genkendelighed i undervisningen, hvilket synes at komme 

både lærere og elever til gode. I citatet nedenfor udtrykker en leder, hvordan skolens arbejde 

med VR og AR i undervisningen, ud over at gøre undervisningen mere virkelighedsnær, også vil 

kunne skabe et ressourcemæssigt mulighedsrum, idet undervisningen kan foregå på skolen i 

stedet for ude i praksis.  

 

 

 

Citatet eksemplificerer desuden en analytisk pointe om, at skolernes arbejde med at integrere 

digitale læremidler, der bringer undervisningen og eleverne tættere på praksis, udgør et væsent-

ligt organisatorisk greb i arbejdet med at skabe attraktive, praksisnære læringsmiljøer 

af høj kvalitet. Et greb, der således taler ind i erhvervsuddannelsernes målsætninger om at øge 

søgningen til erhvervsuddannelserne og understøtte, at eleverne gennemfører. 

7.2 Betydning på lærerniveau  

Hvad angår projekternes virkning på lærerniveau, tegner der sig et blandet billede, der ikke blot 

omhandler lærernes digitale kompetencer. De foreløbige erfaringer viser, at flere lærere oplever 

et positivt udbytte, der rækker ind i deres almene pædagogiske og didaktiske arbejde. 

Det drejer sig særligt om de lærere, der har været direkte involveret i udviklingen af materialer 

og undervisningsforløb, deltaget i kurser, workshops mv., og som har gjort sig de første erfarin-

ger med at afprøve en digital platform, producere videoer til undervisningen mv.  

 

I kapitel 4 om skolernes arbejde med differentiering gennem brug af digitale redskaber fremgår 

det fx, hvordan eksempelvis brugen af flipped classroom udvider lærernes pædagogiske 

og didaktiske handlerum. Når den teoretiske del af undervisningen kan foregå via video inden 

selve undervisningen, muliggør det en mere elevcentreret og problemløsende undervisning, hvor 

lærerens rolle således bliver at fungere som facilitator af og rammesætter for elevernes selv-

stændige arbejde og vejleder for de elever, der har behov for det. De fleste lærere fremhæver 

dette som et positivt udbytte af at arbejde digitalt, men peger også på, at det forudsætter, at 

man er indstillet på at slippe noget af den kontrol, man normalt har som en mere instruerende 

lærer.   

 

”Potentialet er sindssygt stort, vi har fået taget hul på noget, som kan være enormt stort. 

Det [VR og AR, red.] er det nye, man har talt om i mange år – som nu endelig er ved at 

være klar. Vi kan spare rigtigt meget – vi kan træne og øve via VR og AR. Vi får mulighed 

for at lave undervisning så tæt på virkeligheden.” Leder, TEC 

 

 

 

 

”Det har egentlig ikke været et mål, men jeg kan jo selvfølgelig godt sige, at jeg har fået 

en bedre indsigt i LMS, men jeg var heller ikke superbruger i det, så der skulle ikke meget 

til. Men mit mål har været at sikre, at medarbejderne opnår de digitale kompetencer i for-

hold til at kunne bruge platformen.”  

Leder, EUC Nordvest 
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På de skoler, der har valgt at arbejde med en digital platform og (videre-)udvikle strukturerede 

undervisningsforløb, er den generelle oplevelse, at det på sigt vil komme til at styrke undervis-

ningens kvalitet og lette den enkelte lærers forberedelsestid, fordi undervisningsforløb og materi-

aler ligger klar til brug på platformen. Flere lærere og ledere fremhæver dette som et betyd-

ningsfuldt element, der kan bidrage til at ’deprivatisere’ den pædagogiske praksis og skabe 

en fælles kultur for læring og videndeling, hvor undervisningsforløb og materialer er udviklet 

i fællesskab, fx i fagteams, og er tilgængelige for alle lærere. En pointe er dog, at det indled-

ningsvis kræver meget tid og ressourcer til udvikling, men at det på sigt vil lette forberedelses-

byrden for den enkelte og gøre det nemmere at overtage undervisningen ved sygdom el.lign. 

Den umiddelbare oplevelse på de skoler, der er længst, er, at det hæver kvaliteten af undervis-

ningen, når forløb og materialer udvikles i fællesskab, fordi lærerne skal tænke digitale platforme 

og redskaber ind i en pædagogisk-didaktisk kontekst med tydelige mål og metoder, så det er let 

at anvende for såvel elever som øvrige lærere.  

  

Hvorvidt lærerne oplever, at deres digitale kompetencer er blevet styrket gennem det foreløbige 

arbejde i de enkelte projekter, afhænger af forskellige forhold. Dette afhænger af den enkelte 

lærers digitale udgangspunkt, hvilket generelt set varierer meget både internt på skolerne og 

mellem skolerne. Flere af de lærere, der har deltaget i interviews, har haft en superbrugerfunkti-

on eller været del af en gruppe, der er gået forrest i forhold til at udvikle og afprøve digitale red-

skaber, inden de øvrige lærere involveres. Deres digitale udvikling er derfor ikke så markant. I 

praksis opleves de store forskelle i lærernes erfaringer med at arbejde digitalt som problematisk i 

forhold til at arbejde systematisk med digitalisering af undervisningen. 

 

 

 

Som citatet ligeledes peger på, kan den enkelte lærers udbytte af at arbejde med digitale red-

skaber således også afhænge af hans eller hendes forudsætninger herfor. 

 

I citatet nedenfor beskriver en lærer sin læreproces i forhold til at producere videoer til undervis-

ningen. Læreren fungerer nu som en af frontløberne i forhold til at udvikle videoer, og som det 

fremgår af citatet, foregår læringen i høj grad gennem praktiske erfaringer.  

”Det er lidt af en udfordring, at der er stor forskel på, hvor digitalt parat man er. Nogle 

kaster sig ud i det og udforsker det med video, og andre er meget mere forsigtige. Hos os 

har vi holdt to introducerende workshops. Det, der er rigtig svært, det er, at dem, der sy-

nes, det er sjovt, de bliver ved med at komme, og de skulle jo næsten blive væk, for de 

tager tid fra de andre og stiller spørgsmål på for højt et niveau, det er svært at få alle med, 

for de løber i meget forskelligt tempo. Der er rigtig stor forskel. Der kan også være lidt 

forskel fra fag til fag, hvordan de lige går i gang med at bruge det. For nogle bliver det 

bare et sted, hvor de kan dele filer og skrive lektier. For andre bliver det meget mere sty-

rende for lektionerne.” Uddannelsesleder, UCH  
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”Nu er alt materiale samme 

sted. Det faglige har man 

lige ved hånden.”  

Elev 

 

 

 

 

Andre lærere, som ikke er en del af en superbrugergruppe, men som er involveret i det digitale 

arbejde, peger fx på, at de har fået indsigt i nye digitale redskaber, og hvordan de kan anvendes 

i undervisningen. 

I følgende afsnit ser vi nærmere på, hvilken betydning skolernes arbejde med digitale platforme 

og læremidler synes at have på elevniveau.  

7.3 Betydning på elevniveau 

I dette afsnit ser vi nærmere på, hvilken betydning skolernes digitale arbejde indtil videre synes 

at have for eleverne, deres motivation og læring. Det er væsentligt igen at påpege, at der er tale 

om foreløbige betragtninger fra lærere og ledelse, ligesom elevernes egne perspektiver afspejler 

umiddelbare oplevelser af fx at arbejde med en digital platform, anvende videoer, quizzer, chat-

funktioner mv. i undervisningen.  

 

Den pointe, der overordnet set synes at gå igen blandt såvel 

ledelse, lærere og eleverne selv, er, at når skolerne anvender 

en digital platform, som fx Moodle, itslearning eller Teams, så 

oplever eleverne, at det giver struktur og overblik i deres 

forberedelse og i selve undervisningen. Når skema, un-

dervisningsforløb, opgaver, videoer mv. er samlet ét sted, er 

det nemmere for eleverne at navigere rundt mellem forskellige fag. Samtidig giver det eleverne 

mulighed for at gå tilbage til opgaver, tekster eller videoer, jf. kapitlet om differentiering. Flere 

elever fremhæver dette som et væsentligt element i deres læreprocesser, da de oplever, at de 

ofte har brug for at vende tilbage til og endda løse den samme opgave én gang til, hvis de havde 

svært ved den i første omgang. I citatet nedenfor beskriver en elev, hvad det betyder for hende, 

at skolen anvender Teams.  

 

”Jeg synes jo altid, det er ret fedt at lære noget nyt, især ift. IT. Jeg har lært, at videoer 

ikke må være for lange. Den første video jeg lavede; jeg synes jo, den var fantastisk og 

super god, og den varede 10 minutter. Bagefter da jeg så den, tænkte jeg jo, at de falder i 

søvn de stakkels elever. Så er det altså bedre at have 3 korte videoer end én lang. Når vi 

underviser, så bliver vi positivt forstyrret af spørgsmål, det gør man jo ikke her, der skal 

man selv lave de nedslag. Jeg vil sige, at det er da ikke bare lige at lave en god undervis-

ningsvideo, og jeg er da også sikker på at nr. 7-8-10 er bedre end nr. 1 og 2 video, jeg 

lavede. Og så har jeg lært, at det er uhyre vigtigt at have et godt manuskript. Man skal 

have en drejebog for, hvad det er, man vil i de tre minutters video, og hvad er det for nog-

le ord, der skal siges. En video på bare 3 minutter kan jo næsten tage en time at optage, 

der skal meget til.” 

Lærer, JU  
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Flere elever peger desuden på, at de ved sygdom eller andet fravær kan følge med i, hvad der er 

blevet arbejdet med i undervisningen, så de ikke oplever at blive koblet fra, fordi de er væk en 

dag eller to. Når alt undervisningsmateriale ligger tilgængeligt, må eleverne selv tage ansvar for 

at følge med og holde sig opdateret. Flere lærere beskriver dette som en positiv ansvarliggø-

relse, der giver eleverne mulighed for at tage ejerskab og ansvar for egen læring. Eleverne 

selv peger overordnet på, at det giver dem en større fleksibilitet i deres forberedelse til både 

undervisning og eksamener, samt at det er vigtigt for dem at kunne ”lære i eget tempo”. 

 

I citatet nedenfor beskriver en elev, hvordan det, at opgaver og materialer til undervisningen er 

tilgængelig for alle elever, gør, at det er nemmere at koncentrere sig og rette fokus mod selve 

undervisningen. 

 

 

 

De foreløbige erfaringer fra skolerne bekræfter overordnet set dette billede, men det påpeges 

samtidig, at den øgede digitalisering i undervisningen også kan udfordre elevernes koncentration, 

da der er mange ’fristelser’ i form af sociale medier, som kan tage fokus fra eleverne. Øget digi-

talisering gør desuden undervisningen mindre lærerstyret, hvorfor eleverne i højere 

grad skal kunne udøve selvkontrol og holde fokus på skolearbejdet.  

 

En lærer peger på, at eleverne ikke nødvendigvis udvikler deres digitale kompetencer eller bliver 

mere motiverede i undervisningen, fordi skolen anvender en digital platform. De fleste elever er 

vant til at arbejde digitalt, så det har ikke den store ’wow-effekt’, at undervisningen er blevet 

mere digital. Læreren oplever imidlertid, at flere elever får lavet deres lektier, hvilket kan hænge 

sammen med den øgede tilgængelighed og fleksibilitet, som platformene tilbyder. 

 

 

 

Flere elever peger imidlertid på, at selv om de er vant til digitale medier som Facebook, Insta-

gram etc., er det vigtigt, at de introduceres grundigt til, hvad den pågældende platform eller 

”Jeg oplever, der er lidt flere, der laver sine lektier i forhold til tidligere. Der er selvfølgelig 

altid undtagelser. Men de laver alle sammen lidt mere end før. Men jeg tror ikke, de føler 

sig mere motiverede […] jeg tænker ikke, de får yderligere kompetencer ved at bruge pro-

grammerne, for det ligger meget op ad det, de var vant til, men vi kommer hurtigere i 

gang med undervisningen.”  Lærer, UCH 

 

”Jeg synes, at folk er mere opmærksomme på undervisningen – måske fordi, at der er ikke 

så meget ventetid og dermed tid til fnidder og snak i klassen. Det er mere koncentreret og 

fokuseret.” Elev, BC Syd 

 

 

”At alt er samlet, førhen havde man alle sine opgaver forskellige steder – det var meget 

skilt ad. Her har man kun den ene ting, man skal gå ind til for at finde ALT. Alt er samlet, 

og der er ikke mulighed for at misse noget eller glemme det. Det gør det nemmere. Det 

kan også bruges på både computer og mobil – så man har det med overalt.” 

Elev, BC Syd 
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læremiddel kan. De digitale platforme rummer mange funktioner, som eleverne ikke kender til og 

skal lære at bruge 

7.4 Opsamling 

I nærværende kapitel har vi samlet op på puljeskolernes foreløbige oplevelser af, hvilken be-

tydning anvendelse af digitale redskaber har for styrkelsen af henholdsvis ledernes og lærernes 

digitale kompetencer, samt det foreløbige udbytte af skolernes digitale arbejde i forhold til ele-

vernes motivation og læring. 

Erfaringsopsamlingen viser, at det foreløbige udbytte på ledelsesniveau primært orienterer sig 

mod det organisatoriske niveau. Dette hænger sammen med, at lederne – i modsætning til læ-

rerne - generelt set ikke har været i centrum for direkte it-faglig kompetenceudvikling, men i 

højere grad har haft en strategisk, understøttende rolle. Flere ledere nævner imidlertid, at de ved 

at skabe rammer for og understøtte lærernes it-pædagogiske arbejde med en digital platform 

og/eller læremiddel, oplever at have fået en større indsigt i, hvilke potentialer, forskellige 

digitale ressourcer rummer. Samtidig peger flere ledere på, at det har været en lærerig pro-

ces at skulle igangsætte og implementere digitale ressourcer i en så heterogen organisation som 

en erhvervsskole, hvor mangfoldigheden er stor såvel blandt lærere som elever. Enkelte oplever 

at mangle kompetenceudvikling i denne sammenhæng. 

På lærerniveau viser de foreløbige erfaringer, at lærerne overordnet set oplever et positivt 

udbytte af deres arbejde med digitale ressourcer i undervisningen. Det drejer sig i særlig 

grad om de lærere, har deltaget i kompetenceudvikling gennem kurser og workshops og/eller 

samarbejdet med kolleger om at udvikle strukturerede undervisningsforløb. Det positive udbytte, 

som lærerne har oplevet indtil nu, handler dels om, at lærernes handlerum i undervisningen i 

forhold til at støtte og udfordre eleverne synes at blive udvidet, når der eksempelvis arbejdes 

med flipped classroom, eller når eleverne gennemfører VR-virksomhedsbesøg i grupper, hvilket 

frigiver tid til at fokusere på de elever, der har behov for ekstra støtte. Erfaringsopsamlingen 

viser desuden, at lærernes it-faglige udvikling synes at afhænge af, hvilke forudsætninger den 

enkelte lærer havde ved opstart af projektet. De lærere, som allerede var superbrugere, oplever 

ikke i samme grad et positivt udbytte af kurser og samarbejde om udvikling af undervisningsma-

terialer mv., som dem, hvis erfaringer med digitale ressourcer var begrænsede. En generel erfa-

ring er endelig, at udvikling af it-faglige og didaktiske kompetencer tager tid og kræver, 

at den enkelte får mulighed for at arbejde ’hands on’ og eksperimentere med forskellige digitale 

læremidler og funktioner i de digitale platforme. 

På elevniveau viser erfaringsopsamlingen, at digitale platforme med strukturerede undervis-

ningsforløb kan bidrage til at give eleverne overblik og struktur i deres forberedelse og i 

selve undervisningen. Generelt set synes anvendelse af digitale platforme og digitale læremid-

ler at bevæge undervisningen i retning af at være mere elevstyret end lærerstyret, hvilket kan 

øge elevernes oplevelse af ejerskab og motivation for at deltage og lære. Dette stiller imidlertid 

også krav til eleverne i forhold til at tage ansvar for egne læreprocesser. Flere elever på 

tværs af puljeskolerne peger på vigtigheden af, at de gennem brug af digitale platforme har mu-

lighed for at lære i eget tempo. En væsentlig erfaring fra nogle lærere er endvidere, at flere ele-

ver synes at få lavet deres lektier i kraft af, at undervisning er blevet mere digital og fleksibel i 

forhold til, at eleverne har adgang til alt undervisningsmateriale og kan aflevere og modtage 

feedback digitalt.  
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8. FORANKRING OG UDBREDELSE 

Det er et formuleret mål for tildelingen af puljens midler, at projekterne organiseres med henblik 

på udbredelse og praktisk forankring af projektets resultater og erfaringer6. Fokus på forankring 

og udbredelse er en nødvendighed med henblik på at sikre, at den udvikling, der har fundet sted 

i projekterne, fastholdes og aktiveres i dagligdagen og videreudvikles fremadrettet. Der er på 

baggrund af dataindsamlingen blevet identificeret flere perspektiver og generelt anvendelige 

praksiseksempler på forankring og udbredelse. Som følge af, at mange skoler endnu kun er i en 

tidlig afprøvningsfase i projektet, tager afsnittet i højere grad afsæt i skolernes overvejelser om 

den fremadrettede forankring end i konkrete erfaringer fra den faktiske forankring og udbredelse 

af indsatserne i projekterne. I det følgende beskrives skolernes foreløbige tværgående erfaringer 

og perspektiver på forankring og udbredelse af den i projekterne udviklede praksis.  

8.1 Tiltag til forankring   

Med afsæt i skolernes erfaringer er det muligt at identificere en række tiltag, skolerne har arbej-

det med, for at forankre det udviklingsarbejde og de erfaringer, der bliver gjort på baggrund af 

puljens projekter. 

 

Erfaringsopsamlingen viser, at der på tværs af alle projekterne, især er ét organisatorisk tiltag, 

som skolerne fremhæver som afgørende forankringen af en ny praksis: allokering af tid til arbej-

det med de nye digitale værktøjer og tilgange. Skolernes erfaringer peger således på manglende 

tid som den primære barriere for udvikling og styrkelse af digitale kompetencer – en problemstil-

ling, der nævnes langt oftere end fx teknologiske eller didaktiske udfordringer. 

 

 

 

Mens manglende tid altså kan være en væsentlig barriere for udviklingen af digitale kompeten-

cer, kan allokering af tid til fordybelse og udvikling af digitale læringsforløb på tilsvarende vis 

fungere som en drivkraft og motivationsfaktor hos lærerne. Både blandt lærere og ledere på de 

adspurgte skoler fremhæves allokering af tid som den allervigtigste drivkraft for at skabe 

praktisk forankring. En måde at gøre dette på er ved at afsætte tid til systematisk udvikling, 

afprøvning og sparring – ”Trial and Error” – med henblik på at opnå kontinuitet og kadence i ud-

viklingsarbejdet hos den enkelte lærer. Det fremhæves på flere skoler, at det er særligt vigtigt, 

at der allokeres et passende antal timer tidligt i forankringsprocessen. Efterfølgende kan den 

afsatte tid så aftage i takt med, at initiativet skrider frem. Det er med andre ord skolernes erfa-

ring at der er behov for en vis ’opstartsinvestering’ i form af tid. 

 
6 https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/puljer-priser-udbud/pdf/181005-vejledning-pulje-til-styrkelse-af-digitale-kompetencer-eud.pdf?la=da 

Side 6.  

”Hvis du spørger nogle af de andre, som har meget mere undervisning end mig, de ville 

skrige på mere tid, altså at de har haft så travlt, at de ikke har haft tid til at anvende det.” 

Lærer, Mercantec 

https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/puljer-priser-udbud/pdf/181005-vejledning-pulje-til-styrkelse-af-digitale-kompetencer-eud.pdf?la=da
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”Det er meget ressourcekrævende i starten – den første video tager måske en dag. Men 

tidskurven knækker. Eleverne forventer ikke et fejlfrit materiale, de vil hellere have en film 

end ingen!” Lærer, UCRS 

 

Flere af skolerne har som nævnt i kapitel 6 haft succes med etablering af en dedikeret tovhol-

derprofil til at ’skubbe’ digitaliseringsagendaen på skolen på ledelsens vegne og stå til rådighed 

for lærere. I de fleste tilfælde er denne rolle primært tænkt ind i projektsammenhæng, men flere 

skoler peger på, at funktionen også på sigt kan være et vigtigt tiltag til sikring af den organisato-

riske forankring af ny praksis – særligt i overgangsperioden fra projekt til daglig drift. I denne 

sammenhæng er det tovholderens rolle at fungere som bindeled mellem ledelse og lærere og evt. 

bistå med koordinering, skemalægning mv.  

 

Ifølge flere skoler er en vigtig funktion for en sådan rolle at være tilgængelig med hjælp og spar-

ring, når behovet opstår hos lærerne. Et eksempel herpå er BC Syd, hvor tovholderen har siddet 

på undervisningsgangene, når der skulle foregå undervisning med nye værktøjer, så lærerne 

kunne komme ud og hente hjælp, så snart behovet opstod. Det er især i undervisningssituationer 

med nye teknologier, at lærerne føler sig sårbare, og hvor sikkerheden i at have hjælpen ved 

hånden kan skabe tryghed og dermed øge motivationen for at bruge nye værktøjer. Med tiden 

kan tovholderrollen udfases i takt med, at dele af lærerstaben bliver tilstrækkeligt komfortable til 

selv at inddrage nye digitale elementer i egen undervisningspraksis og bistå hinanden.  

 

Ved at udnævne et passende antal superbrugere får skolen en gruppe engagerede lærere, som 

foruden at yde teknisk og digital didaktisk bistand til sine kolleger også kan fungere som fortalere 

– ’ambassadører’ – for det nye værktøj og for brugen af digitale løsninger i undervisningen gene-

relt. Et eksempel på brugen af superbrugere er i EUC Nordvestsjælland, hvor 25 ledere og lærere 

har modtaget kompetenceløft i forbindelse med projektet, bl.a. med det formål at fungere som 

ambassadører for deres kolleger i deres respektive afdelinger – også efter projektets udløb. 

 

Særligt i digitaliseringsinitiativer, hvor de tekniske perspektiver spiller en stor rolle, oplever nogle 

skoler det som nyttigt at have en central it-support til at bistå lærerne. Det kan være med til 

at forhindre, at tekniske udfordringer kommer til at udgøre en barriere for den fortsatte foran-

kring og udbredelse af en ny pædagogisk praksis på skolen.   

 

De fleste skoler har it-ansatte på skolen, men hvorvidt disse er tilgængelige for lærerne, er for-

skelligt. Dog lægger flere af skolerne vægt på, at det, særligt i løbet af undervisningen, kan være 

afgørende for lærerne at have disse ressourcer tilgængelige.  

 

Flere skoler sammensætter lærere i grupper, ofte kaldet ’udviklingsgrupper’, hvor skolens 

lærerne kan samarbejde og med jævne mellemrum afholde møder om anvendelsen af digitale 

værktøjer i undervisningen. Det er oftest de fagligt didaktiske perspektiver, der er det primære 

fokus i disse grupper frem for de tekniske. En sådan institutionalisering kan være et godt sup-

plement til skoler, hvor digitaliseringsagendaen og arbejdet med nye værktøjer oftest er indivi-

duelt båret. Den lærerbårne tværgående videndeling er nødvendig for at skabe den ønskede ud-

bredelse og forankring, og nogle skoler peger på, at sådanne tendenser med fordel kan under-
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støttes organisatorisk. I denne erfaringsopsamling fremhæves særligt blandt lærerne løbende 

dialog, sparring og erfaringsudveksling med hinanden som væsentlige drivkræfter i arbejdet med 

at forankre en ny praksis. 

 

Tilsvarende samarbejder nogle skoler med hinanden ved at sammensætte udviklingsgrupper med 

lærere og konsulenter på tværs af skoler med viden inden for digitale værktøjer og digital didak-

tisk pædagogik kan udveksle viden og erfaringer.  

 

I de tiltag, hvor lærere sætter sig sammen og videndeler, er der behov for kalendermæssig assi-

stance fra ledelsen og administrationen, så møderne kalendermæssigt kan skemalægges udenom 

undervisningen. Erfaringen fra flere skoler peger på, at manglende planlægning/skemalægning af 

udviklings- eller planlægningsmøder kan være en stor barriere for arbejdet med udvikling og 

udbredelse af en digital praksis på skolen. Særligt i større grupper, hvor lærerne har travlt med 

undervisning, skal det planlægges lang tid i forvejen. Derfor bør der være nogle administrative 

ressourcer til rådighed med henblik på at sikre, at møderne logistisk kan lade sig gøre.  

8.2 Tiltag til udbredelse   

I det følgende beskrives en række tiltag, som skolerne med afsæt i deres foreløbige erfaringer 

peger på, at man med fordel kan gøre på den enkelte skole for at udbrede de erfaringer og den 

viden, der bliver genereret i puljens projekter. Der kan både fokuseres på udbredelse internt på 

skolen og eksternt til andre skoler.   

 

I forbindelse med at udbrede læring på tværs af uddannelser på de enkelte skoler viser bredde-

analysen, at det ofte kan være en styrke at indtænke flere uddannelser i projektet fra start. Al-

ternativt kan der ske en løbende inddragelse, så der hele vejen igennem projektet er klarhed om, 

at man på alle uddannelser forventes at arbejde med inddragelsen af digitale ressourcer i under-

visningen. Dette har man gjort på flere skoler, hvor flere uddannelsesretninger er gået sammen 

om at udvikle og dele materialer, såsom videoer, som er relevante at anvende på flere af skoler-

nes uddannelser. Disse tværgående materialer begrænser sig dog naturligt til de mere almene 

forhold og omhandler således ikke ’kernefagligheden’ i de involverede uddannelser. 

 

Nedenstående praksiseksempel illustrerer, hvordan én af de deltagende skoler har organiseret sig 

i forhold til udbredelsen af Teams og OneNote.   
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Praksiseksempel 12: Organisering til udbredelse af Teams og OneNote 

 

 

En række både ledere og lærere peger i interviewene på, at inspirerende solstrålehistorier, der 

eksemplificerer succesoplevelser med de nye værktøjer, såsom glade elever, stigende resultater 

eller mindre forberedelsestid, kan være nyttige til at motivere den resterende medarbejderstab 

og drive udviklingen fremad. En erfaring fra nogle projekter er derfor, at det kan være væsentligt 

at have fokus på at opfange og kommunikere sådanne gode historier, og at denne opgave bør 

være tydeligt forankret i et projektteam eller hos en tovholder eller lignende.  

På UC Holstebro har et projekt i 2019 søgt at løfte 15 læreres kompetencer og kendskab til 

differentieringsmulighederne i Teams og OneNote, og der har i den forbindelse været gen-

nemført og evalueret skoleforløb på seks uddannelser. Til udbredelse af disse erfaringer og 

det videre arbejde med brugen af Teams og OneNote har projektgruppen udarbejdet en plan 

for forankring og udbredelse på alle skolens uddannelser.  

 

Skolen har en etableret Styregruppe for Digitalisering, der sætter retningen for digitaliserin-

gen, vedtager implementeringsplan, afsætter ressourcer og følger løbende op.  

 

Skolen har derudover udpeget fem it-ambassadører (og planlægger en sjette til det sidste 

uddannelsesområde, Byggeri, som endnu ikke har en). Disse it-ambassadører opsamler og 

udbreder forslag til didaktisk og pædagogisk begrundede forbedringer i brugen af Teams og 

OneNote og andre værktøjer. Derudover medvirker ambassadørerne til opkvalificering af 

kolleger i it-ambassadørernes egne afdelinger og yder sparring til de enkelte lærerteams og 

finder herigennem en superbruger i hvert team.  

 

I hvert lærerteam sidder en superbruger, som er ankermand/-kvinde for værktøjerne og 

hjælper kollegerne i brugen af Teams og OneNote.  

 

 

Udklip af skolens egen dokumentation. 

 

Den tiltænkte metode for udbredelse er at lade digitaliseringen brede sig som ringe i vandet i 

afdelingerne, kombineret med retningslinjer for hele organisationen.  
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Endelig peger erfaringsopsamlingen på, at ledelsen løbende bør være i dialog med og stille krav 

til lærerne vedr. brugen af nye værktøjer og tilgange, også efter projekternes færdiggørelse.  

 

 

 

 

Som ovenstående citat indikerer, tilkendegiver en række ledere i de gennemførte interviews, at 

den løbende opfølgning og forankring og udbredelse af den udviklede praksis i projektet, i høj 

grad er et ledelsesansvar, og at denne opgave skal tænkes sammen med den øvrige opfølgning 

på arbejdet med at udvikle og styrke undervisningen på skolerne. Skolelederne tilkendegiver 

således, at arbejdet med at udvikle skolernes praksis for it-understøttet læring over tid bliver en 

naturlig del af den pædagogiske ledelse på skolen. 

8.3 Opsamling 

Samlet set peger de foreløbige erfaringer fra projekterne på, at en række skoler ser en fordel i at 

fastholde nogle af de samme funktioner og samarbejdskonstellationer også efter projekternes 

afslutning for på den måde at fastholde og udbrede de konkrete materialer og den pædagogiske 

praksis, der er blevet udviklet i projekterne. Skolerne ser det som et væsentligt erfaringspunkt, 

at det er nødvendigt at dedikere tid til lærerne, når de skal videreudvikle eller udbrede viden og 

materialer fra projekterne til en bredere kreds på skolerne. Som med den indledende kompeten-

ceudvikling og udvikling af materialer er det noget, der tager tid indledningsvist. Samtidig peger 

flere på, at formidlingen af gode historier og ’good practice’ for it-understøttet læring på skolen 

kan være med til at fastholde eller fremme motivationen blandt lærere og ledere for at arbejde 

med digitale ressourcer i skolens undervisningspraksis. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

”Det [monitorering og opfølgning, red.] gør vi løbende ved, at vores afdelingsledere er i 

tæt dialog med deres lærere omkring didaktiske tilgange. Derudover holder den overord-

nede leder løbende møder med afdelingerne, og afdelingslederne er jævnligt ude i under-

visningen og ser på progressionen i de tiltag, vi har sat i gang.” 

Leder, Viden Djurs 
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9. GODE RÅD OG INSPIRATION 

De foregående kapitler har beskrevet en række centrale erfaringer og læringspunkter, som sko-

lerne har gjort sig indtil nu i deres arbejde med projekterne. Med afsæt i disse præsenteres i det 

følgende en række gode råd og opmærksomhedspunkter, som afspejler gode erfaringer fra de 

involverede skoler med fokus på organisatoriske forhold, der kan bidrage til at skabe gode ram-

mer for lærernes (videre-)udvikling og integration af digitale redskaber i undervisningen. Erfarin-

gerne kan fungere som inspiration for erhvervsskoler, som ønsker at arbejde med it som pæda-

gogisk værktøj med henblik på at videreudvikle og styrke deres praksis for it-understøttet læring.  

 

#1: Inddragelse af lærere/it-pædagogiske konsulenter i udvælgelse af redskaber, ud-

styr mv. kan sikre en højere grad af ejerskab 

Det er væsentligt at inddrage lærere eller it-pædagogiske konsulenter allerede i den indledende 

fase. Erfaringerne på tværs af skolerne er, at det er de fagprofessionelle – dvs. enten lærere eller 

it-pædagogiske konsulenter – der ved, hvad der er pædagogisk og didaktisk meningsfuldt, og 

hvad der kan lade sig gøre i undervisningen. Ved at inddrage en eller flere fagprofessionelle i 

udvælgelsesprocessen fremmes ikke blot relevansen af den pågældende platform eller læremid-

del, det er ligeledes en måde at skabe ejerskab blandt lærerne.  

 

#2: Udpegning af ambassadører kan bidrage til at skabe mening og relevans for øvrige 

lærere 

Et centralt greb med henblik på at skabe mening og relevans for alle lærere, er at udpege en 

gruppe lærere, fx én pr. afdeling, til at fungere som ambassadører for skolens arbejde med digi-

tale ressourcer. Det kan fx være lærere, der viser stor interesse for digitale redskaber, og som 

allerede har it-didaktiske kompetencer (i højere eller lavere grad). Ud over at bidrage til at drive 

processen i forhold til at udvikle og implementere nye digitale redskaber, kan de udvalgte lærere 

bidrage til meningsskabelsen blandt lærerne. Dette i forhold til hvorfor, de skal anvende fx en 

Moodle-platform i undervisningen og ikke mindst hvordan, lærerne kan integrere platformen i 

deres tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af undervisningen.  

 

#3:  Støtte til lærere fra lokale it-pædagogiske konsulenter kan sikre tryghed og moti-

vation 

De fleste erhvervsskoler i puljen har en eller flere it-pædagogiske konsulenter, der først og 

fremmest yder såvel pædagogisk-didaktisk som teknisk support til lærerne. Det sker med for-

skellige vægtninger. Da lærere har varierende forudsætninger for og engagement i forhold til at 

anvende digitale redskaber i undervisningen, er det centralt, at lærerne har mulighed for under-

støttelse i såvel udvikling som anvendelse af digitale redskaber i undervisningen. Dette med hen-

blik på at den enkelte lærer oplever at føle sig tryg og ikke møder (for meget) modstand i anven-

delsen af digitale redskaber. Hvis den enkelte lærer oplever at stå alene med fx tekniske udfor-

dringer, hæmmer det lærerens engagement og overskud i forhold til at integrere det pågældende 

redskab i sin undervisning. Typisk vil det føre til, at han eller hun undlader at anvende redskabet. 

 

#4: Praksisorienteret kompetenceudvikling fremmer lærernes læreprocesser 

En vellykket implementering af digitale redskaber i undervisningen forudsætter, at skoleledelsen 

prioriterer en praksisorienteret kompetenceudvikling af lærerne, dvs. kurser, workshops eller 

lignende, der tillader, at lærerne ikke blot får ny viden, men også ’hands on’-erfaringer med fx at 

udvikle videoer til undervisningen, udarbejde og integrere undervisningsforløb i en digital plat-
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form mv. Teoretiske input og oplæg om specifikke redskaber fra interne eller eksterne aktører er 

således relevante, men kan ikke stå alene. Det er desuden væsentligt at pointere, at kurser og 

workshops bør suppleres af reel udviklingstid, da kompetenceudvikling er en iterativ læreproces, 

hvor lærerne får input, udvikler og afprøver et redskab i undervisningen for derefter at justere og 

afprøve igen.  

 

#5:Kollektiv læringskultur og realistiske målsætninger er drivkræfter for udvikling af 

praksis 

Idet læreres forudsætninger for at anvende digitale redskaber i undervisningen varierer, er det 

vigtigt hurtigt at komme i gang og få de ovennævnte ’hands on’-erfaringer med fx at producere 

videoer til undervisningen og finde ud af, hvad der virker for den enkelte lærer og ikke mindst for 

eleverne. Det er således centralt at starte i det små og ikke sætte barren for højt fra start. Flere 

skoler, der arbejder med at udvikle videoer, peger på, at eleverne hellere vil have en lidt dogme-

agtig video med skønhedsfejl end slet ingen. Generelt set handler det om at opbygge en kollektiv 

læringskultur, hvor det at fejle undervejs er legitimt og betragtes som et naturligt led i skolens 

udviklingsproces mod en øget grad af it-understøttet læring.  

 

#6: Prioritering af god tid til udvikling, afprøvning og forankring sikrer kvalitet og læ-

ringsudbytte for lærere 

Tid er en helt central rammebetingelse, der har betydning for lærernes forudsætninger for at 

videreudvikle og styrke egen praksis og ikke mindst for kvaliteten af de materialer, undervis-

ningsforløb, videoer mv., der udvikles og skal forankres i praksis. Integration af digitale redska-

ber i undervisningen ofte er mest tids- og ressourcekrævende i starten, hvor de fleste lærere er 

uerfarne, og der skal udvikles nyt materiale eller lignende. Efterhånden som lærerne bliver mere 

og mere fortrolige med at anvende digitale redskaber, kræver det mindre forberedelsestid.  

 

#7: Samarbejde om udvikling og implementering giver lærerne et fælles grundlag og 

sikrer kvalitet i udvikling af materialer og undervisningsforløb 

En central drivkræft i forhold til at øge kvaliteten af det digitale arbejde er, når lærerne samar-

bejder om at udvikle og implementere den pågældende platform, redskab eller læremiddel. Læ-

rerne kan inddeles i fagteams eller i grupper på tværs af fag og udvikler fx undervisningsforløb 

eller materiale i fællesskab, evt. understøttet af en superbruger eller skolens it-pædagogiske 

konsulent. Samarbejdet gør det muligt for lærerne i fællesskab at drøfte faglige og pædagogisk-

didaktiske opmærksomhedspunkter i udviklingsprocessen og sammen kvalificere det materiale, 

der skal udvikles, eller det digitale redskab, der skal integreres i undervisningen. Det centrale er, 

at it-understøttet læring ikke foregår for digitaliseringens skyld, men at digitale redskaber mv. 

didaktiseres og tænkes ind i en pædagogisk og faglig kontekst.  

 

#8: Strategisk prioritering skaber grundlag for vellykket implementering 

En vellykket implementering af digitale platforme og redskaber forudsætter en klar strategisk 

prioritering fra ledelsens side. Det er med andre ord væsentligt, at digitaliseringsinitiativer præ-

senteres med afsæt i meningsskabende visioner og følges op med operationelle handleplaner, der 

rummer tydelige forventninger og retningslinjer til lærerne i forhold til, hvordan og i hvilket om-

fang de skal arbejde med digitale redskaber i undervisningen.  
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#9: Involvering af eleverne giver ejerskab og kan øge kvaliteten af den digitale under-

visning 

Inddragelse af elever i tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af undervisning er et cen-

tralt greb på uddannelsesområdet, da det kan give eleverne ejerskab og bidrage til at øge kvali-

teten af undervisningen for den enkelte elev.  I forbindelse med nærværende pulje har skolerne 

imidlertid kun i begrænset omfang involveret eleverne i fx valg af digitale ressourcer, udvikling af 

undervisningsforløb, produktion af videoer mv. Elevernes perspektiver inddrages overordnet set 

først ved afslutning af et forløb eller en skoleperiode. I relation til brug af digitale ressourcer er 

elevernes perspektiver imidlertid særligt centrale, da eleverne ofte er vant til at anvende forskel-

lige digitale redskaber og ved, hvad der er meningsfuldt for dem, hvad der motiverer og kan 

understøtte deres læreprocesser bedst muligt. Ved at involvere eleverne i udvikling og implemen-

tering af nye digitale ressourcer i undervisningen kan skolerne skabe et bedre grundlag for, at de 

digitale ressourcer bedst muligt understøtter elevernes læreprocesser og udbytte af undervisnin-

gen.  

 

#10: Praksisnær digital undervisning kan bidrage til at skabe sammenhæng mellem 

skole og praktik 

I arbejdet med at styrke koblingen mellem skole og praktik kan digitale ressourcer understøtte 

en praksisnær undervisning, hvor eleverne på forskellig vis møder den virkelighed, de uddanner 

sig til. Fx gennem brug af VR, VAR Healtcare og fx fly-simulatorer, kan teori og praksis tydeligt 

kobles, hvilket giver eleverne mulighed for at deltage og lære på andre måder, end traditionel 

tavleundervisning tillader. De digitale ressourcer fungerer på denne måde som bindeled mellem 

de to læringsarenaer, som eleverne veksler imellem.  
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BILAG 1: OVERSIGT OVER PROJEKTERNE 

Undervisningsdifferentiering via styrede forløb i Moodle (Campus Vejle) 

 

Projektnummer: 141029 

 

Tema: 1 - Undervisningsdifferentiering 

 

Formål og mål: Formålet er opkvalificering af undervisernes og elevernes digitale kompetencer 

samt at alle elever, uanset niveau, udfordres, og ydermere, at underviserne opnår overblik over 

elevernes indsats og progression og kan give eleverne målrettet feedback. Målet er, at fire un-

dervisere uddannes som ”superbrugere” i styrede forløb, og at der i løbet af 2019 udarbejdet 

mindst 6-8 forløb i Moodle.  

 

Deltagere: Målgruppen er både svage og stærke elever, hvor fokus særligt er på skoleforløbs-

elever (elever i lære, men som er på skoleophold) og elever på Åbent Læringscenter (voksne). 

Sekundært er målgruppen underviserne, der skal kompetenceudvikles. De udførende aktører er 

foreløbigt fem undervisere, og foreløbigt er det ”superbrugerne”, der skal udvikle og afprøve 

forløbene. Eleverne skal evaluere forløbene.  

 

Indhold og form: 

- Møde med CELF (Center for Erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster), der tidligere 

har arbejdet med et lignende koncept.   

- Gennemgang af materialer, som skolen allerede har udarbejdet 

- Opkvalificering af superbrugere 

- Underviserne udarbejder styrede forløb i Moodle 

- Afprøvning af forløbene samt evaluering af forløbene – foretages både af elever og un-

dervisere 

- Implementering af værktøjet i resten af Campus Vejle Åbent Læringscenter 

 

Status: Udviklingen er i gang, og sideløbende finder noget af afprøvningen sted. Afprøvningen 

på hovedforløbene sker for alvor fra uge 45-47 og for nogle uddannelsers vedkommende til for-

året (primo oktober 2019).  

 

Anvendte pædagogisk-didaktiske redskaber: Skolen benytter Moodle som platform til deling 

af undervisningsmaterialer med eleverne. Til de forløb, der udvikles, anvendes blandt andet føl-

gende: Videoer, HP5 videoer, quizzer, billeder med interaktive punkter, hvor man kan sætte teori 

ind, eksempelvis links til videoer/YouTube. Der arbejdes også på en funktion, hvor eleven først 

kan gå videre til den næste opgave, når de har løst en opgave forinden og opnået en bestemt 

hitrate.  

 

Resultater/erfaringer (ift. styrkelse af digitale kompetencer samt elevernes læring): 

Underviserne er blevet bedre til at anvende redskaberne – også de redskaber, som de godt vid-

ste fandtes, men aldrig har benyttet. Foreløbigt er eleverne positive, og deres motivation og kon-

centration stiger grundet de forskellige læringsstile. Men da det endnu ikke er fuldt implemente-

ret, er det ikke muligt at fastslå de endelige resultater relateret til elevernes læring.   
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Øget differentiering vha. eksemplariske cases og digitale tests på GF2 (EUC 

Nord) 

 

Projektnummer: 141018 

 

Tema: 1- Undervisningsdifferentiering 

 

Formål og mål: Formålet er at udvikle en didaktisk model og en eksemplarisk case på GF2 

Skibsmontør, der kan sikre undervisningsdifferentiering og tværfagligundervisning samt at un-

dervisere fremadrettet kan planlægge differentierede forløb for EUD- og EUX-elever. Igennem 

forløbene skal elever kunne arbejde selvstændigt, i eget tempo og på eget niveau, men også 

kollaborativt. Målene er at udvikle 1) et differentieret læringsforløb, 2) en evalueringsplan for det 

planlagte forløb med digitale tests og elev-til-elev-evaluering, 3) en digital skabelon (inkl. under-

viservejledning) for et differentieret forløb baseret på en eksemplarisk case, med gruppe- og 

individuelle opgaver samt en evalueringsplan. Skabelonen skal ligge på itslearning, så andre ud-

dannelser kan bruge den.  

 

Deltagere: Målgruppen og de udførende aktører er undervisere på GF2 Skibsmontør (og nu 

Smede efter bekendtgørelsesændringer). Én underviser har været den primære udfører med 

sparring fra ledelsen og fra udviklingsudvalget.  

 

Indhold og form: 

- Analyse og bestemmelse af eksemplariske cases 

- Planlægning af det differentierede forløb for undervisningen og lave skitser til grundfag 

- Udarbejdelse af evalueringsplan med bedømmelseskriterier 

- Gennemførsel af differentierede forløb 

- Evaluering af differentierede forløb 

- Udarbejdelse af digital undervisnings- og evalueringsskabelon med underviservejledning 

 

Status: Et eksemplarisk forløb er snart udviklet, som eleverne præsenteres for i november. Pro-

jektet måtte tilrettes efter bekendtgørelsesændringernes nye mål for GF2, og da grundforløbet 

for Skibsmontør blev lagt sammen med Smedes grundforløb (primo oktober 2019). 

 

Anvendte pædagogisk-didaktiske redskaber: Video med sikkerhedsinstruktioner og betje-

ningsvejledninger, QR-koder, Autodesk Inventor, Kahoot, forskellige præsentationsprogrammer 

samt mobil til filmoptagning og redigering af video (elever vælger selv programmer).  

 

Resultater/erfaringer (ift. styrkelse af digitale kompetencer samt elevernes læring): 

Ledelsen har fået erfaring med anvendelse af generiske modeller. Underviseren har fået kend-

skab til en masse nye digitale værktøjer og er blevet opmærksomme på, at elever kan bidrage til 

udvikling af undervisningsmaterialer ved mere inddragelse, fx ved quizzer, konkurrencer og vide-

oer. Eleverne har foreløbigt bidraget med sparring og feedback på materialerne, og der er en 

forventning om øget motivation og læringsudbytte.  
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Digitale undervisningsforløb inden for Fødevarer, jordbrug og oplevelser (EUC 

Nordvest) 

 

Projektnummer: 141006 

 

Tema: 1 - Undervisningsdifferentiering 

 

Formål og mål: Formålet er at udvikle digitale undervisningsforløb, som er tilpasset elevernes 

niveau, så alle elever bliver udfordret. Målet er, at 1) løfte undervisernes digitale kompetencer og 

bedre udnyttelse af lærerkræfter, 2) eleverne efter henholdsvis GF1 og GF2 bliver i stand til at 

træffe et individuelt uddannelsesvalg på et veloplyst grundlag, 3) der ses en stigning på 5 pct. i 

2019 ift. 2018 i andelen af elever, der fuldfører deres påbegyndte uddannelse. Derudover er det 

intentionen, at brugen af digitale undervisningsforløb skal udbredes til andre uddannelser på 

skolen.   

 

Deltagere: Målgruppen er elever på GF1, GF2 samt brobygningselever fra 8.-10. klasse i folke-

skolen. De to afdelingsledere har særligt haft organisatoriske roller, mens underviserne udviklet 

og gjort brug af undervisningsforløbene. 

 

Indhold og form: 

- 4-5 arbejdsgrupper/teams bestående af undervisere fra begge faggrene (henholdsvis 

jordbrug og fødevarer) nedsættes. 

- Arbejdsgrupperne udvikler digitale undervisningsforløb. 

- De digitale undervisningsforløb implementeres.  

- Evaluering med eleverne: Både i begyndelsen af grundforløbet og ved grundforløbets af-

slutning, og både på klassen i plenum og ved anonyme spørgeskemaundersøgelser.  

 

Status: De digitale undervisningsforløb er implementeret på GF1 samt på de fælles fag på GF2 

(Biologi og Naturfag) og for brobygningselever. GF1 og GF2 er stadig i gang, da de varer 20 uger 

(ultimo oktober 2019)  

 

Anvendte pædagogisk-didaktiske redskaber: Digitale undervisningsforløb, der benyttes på 

Nordic Food College, som havde første optag i august 2019 og indeholder alle skolens uddannel-

ser inden for fødevarer, jordbrug og oplevelser. De digitale undervisningsforløb tilgås via læ-

ringsplatformen itslearning og benyttes i samtlige 20 uger, som GF1 og GF2 varer. Undervis-

ningsforløbene differentierer i nogle af forløbene/ugerne på elevernes niveau, mens der i andre 

forløb differentieres både på niveau, men også faglighed (dvs. om de er fra hhv. jordbrug eller 

fødevarer).  

 

Resultater/erfaringer (ift. styrkelse af digitale kompetencer samt elevernes læring): De 

umiddelbart oplevede erfaringer er, at eleverne er blevet mere selvkørende og bedre kan kon-

centrere sig, når der i mindre grad er almindelig tavleundervisning. Særligt underviserne oplever 

at få styrket sine digitale kompetencer i forhold til brugen af digitale platforme. Ledelsen oplever 

også at have fået bedre indsigt i itslearning, selvom det som sådan ikke har været et fokus.  
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Læringsplatform til teknisk EUD (EUC Nordvestsjælland) 

 

Projektnummer: 141025 

 

Tema: 1 - Undervisningsdifferentiering 

 

Formål og mål: Projektets formål er kompetenceudvikling af underviserne på Teknisk EUD i 

Holbæk, så deres IT-kundskaber og IT-pædagogiske viden og indsigt løftes samt udvikling og 

anvendelse af skolens nye Moodle-platform. Målet er, at 1) mindst 85 procent af medarbejderne 

deltager i forløbets aktiviteter, og 2) samtlige undervisere har afprøvet et forløb, der var mindst 

1 uge. Det tilstræbes, at Moodle er fuldt integreret på alle skolens uddannelser inden 2021.  

 

Deltagere: Målgruppen er alle underviserne, der skal kompetenceudvikles. Det er hensigten, at 

der skal være en ”Moodle-ambassadør” (superbruger) i hver afdeling svarende til i alt 25 under-

visere eller ledere. På sigt skal alle undervisere have et forløb på platformen.  

 

Indhold og form: 

- Introduktionsarrangement, hvor underviserne bl.a. introduceres til formålet med forløbet 

og platformen.  

- Kompetenceudvikling af 1-2 undervisere på hvert fag, der bliver ”Moodle-ambassadører”.  

- Læringscafeer, hvor de øvrige undervisere kompetenceudvikles.  

- Der afholdes løbende inspirationsdage sammen med ambassadørerne.  

- Test af konceptet.  

- Evaluering (via workshops) 

 

Status: Kompetenceudviklingen er gennemført, men konceptet er endnu ikke implementeret 

(primo oktober 2019).  

 

Anvendte pædagogisk-didaktiske redskaber: Moodle anvendes læringsplatform til strukture-

ring af undervisning, samt som værktøj til at lave quizzer og tekstøvelser som del af projektet. I 

Moodle kan trin i undervisningsforløb låses op, så nogle elever hurtigere får nyere og/eller avan-

cerede opgaver og materialer. Derudover er det en fordel ved anvendelsen af Moodle, at materia-

ler ikke forsvinder, når undervisere stopper, men ejes af organisationen. Derudover kan man på 

Moodle bruge videoer, lyd, spil og andre mere visuelle elementer. Der er desuden indkøbt for-

skellige teknologier, blandt andet optageudstyr til produktion af film.  

 

Resultater/erfaringer (ift. styrkelse af digitale kompetencer samt elevernes læring): 

Konceptet er endnu ikke taget i brug, hvorfor det ikke er muligt at sige noget om resultaterne.  

  



Rambøll - Erfaringsopsamling vedr. pulje til styrkelse af digitale kompetencer på erhvervsuddannelserne 

58 

Udvikling af undervisernes IT-didaktiske kompetencer til differentiering i un-

dervisningen (Fonden den Danske Diakonissestiftelse (SOSU-uddannelserne)) 

 

Projektnummer: 141010 

 

Tema: 1 - Undervisningsdifferentiering 

 

Formål og mål: Formålet er at 1) styrke undervisernes IT-didaktiske kompetencer og give dem 

konkrete redskaber til undervisningsdifferentiering med henblik på at udfordre alle elever, 2) 

sikre alle elever bliver så dygtige som muligt, 3) højne trivslen, 4) fastholde eleverne på uddan-

nelsen ved at imødekomme elevernes forskellige forudsætninger for læring og læringsstile. Målet 

er, at underviserne i grupper udvikler eksempler på IT-undervisningsmateriale, der understøtter 

undervisningsdifferentiering, som de enkelte undervisere afprøver, hvorefter underviserne i 

grupper evaluerer og videreudvikler IT-undervisningsmaterialet.  

 

Deltagere: Målgruppen er alle underviserne på SOSU-uddannelserne (12 personer) og sekun-

dært eleverne på grund- og hovedforløb. De udførende aktører er underviserne og ledere, som 

deltager på kurser. Underviserne udvikler undervisningsmaterialet. Uddannelseslederen og eks-

terne konsulenter er med i undervisning med henblik på at give underviserne feedback.  

 

Indhold og form: 

- Projektplan og kursusindhold udvikles, og elever og undervisere etablerer en baseline.  

- En ekstern konsulentvirksomhed afholder 2-3 kursusdage. Kursusdagene bestod blandt 

andet af introduktion til forskellige redskaber samt hvilke IT-kundskaber, man kan for-

vente, eleverne har. Kursusdagene er dels placeret i starten af projektet for at understøt-

te igangsættelsen, dels senere i projektet.  

- Der udvikles materialer med sparring fra konsulenter og kollegaer, som afprøves.  

- Afsluttende kursusdag med opsamling samt etablering af ny baseline for at se, om der er 

sket forbedringer. Underviserne evaluerer og kommer med forslag til den videre imple-

mentering. 

 

Status: Underviserne er i gang med at afprøve forskellige indsatser, men nogle er mere i gang 

end andre (primo oktober 2019). 

 

Anvendte pædagogisk-didaktiske redskaber: Dette varierer fra underviser til underviser, 

men der er bl.a. arbejdet med Google Drev som evalueringsredskab og til at dele materialer 

(feedback, skriftlige oplæg, fælles platform, eleverne kan se hinandens tekster og undervisernes 

kommentarer); brugen af Facebook som platform; Survey Monkey; Kahoot.  

 

Resultater/erfaringer (ift. styrkelse af digitale kompetencer samt elevernes læring): De 

foreløbige erfaringer er tvetydige: Nogle undervisere oplever, at flere elever deltager aktivt i 

undervisningen, mens andre siger, det ikke har en virkning. Det bemærkes, at eksempelvis an-

vendelsen af videooptagelser forventes at være en fordel for tosprogedes læring. Derudover op-

lever eleverne, at deres faglige niveau højnes, når de skal give hinanden feedback.   
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Flipped learning i OneNote Class Notebook (Handelsgymnasiet Vestfyn) 

 

Projektnummer: 141011 

 

Tema: 1 - Undervisningsdifferentiering 

 

Formål og mål: Formålet er 1) at udvikle undervisernes it-kompetencer til anvendelsen af One-

Note Class Notebook, 2) at der opbygges en metode-/materialebank i platformen. Målet er, at 

det bliver naturligt for EUD-teamet af bruge platformen på en struktureret måde, så elevernes 

læringsforløb struktureres og understøttes.  

 

Deltagere: Målgruppen og de udførende aktører er skolens 8 EUD-undervisere, der modtager 

kompetenceudvikling for at producere materiale, som eleverne kan benytte.  

 

Indhold og form: 

- EUD-underviserne får hjælp af en ekstern konsulent til opbygning af platformen. 

- Underviserne opbygger platformen og producerer materialer til GF1 og GF2.  

- Underviserne og en ekstern konsulent samler op på udfordringer og sparrer efterfølgen-

de.  

- Underviserne arbejder videre med den praktiske implementering 

- OneNote Class Notebook igangsættes på GF1 og GF2  

- Fremadrettet kommer der muligvis en opsamlings-seance med refleksion og erfaringsop-

samling. 

 

Status: Skolen er i gang med at afprøve projektet i undervisningen (primo oktober 2019). 

  

Anvendte pædagogisk-didaktiske redskaber: OneNote Class Notebook. Derudover værktøjer 

som YouTube; video- og optageprogrammer; WEB 2.0 produkter; docs; memoer og videoer gen-

nem Sceencast-o-Matic; Kaizena; Peergrade (evalueringsredskab).  

 

Resultater/erfaringer (ift. styrkelse af digitale kompetencer samt elevernes læring): 

Skolens foreløbige erfaringer er, at de elever, der har læsevanskeligheder eller ikke er boglige, 

bliver mere nysgerrige og motiverede, når undervisningen er IT-baseret og gør brug af videoer 

og lyd. Samtidig kvalificerer det den efterfølgende dialog, når eleverne har haft mulighed for at 

spole tilbage i film og fordybe sig. Derudover er det foreløbige indtryk, at underviserne generelt 

er blevet mere sikre i anvendelsen af teknologier og i undervisningen som en naturlig del af den 

didaktiske planlægning.  

  



Rambøll - Erfaringsopsamling vedr. pulje til styrkelse af digitale kompetencer på erhvervsuddannelserne 

60 

Fra underviser til coach med simulationsbaseret læring (IBC International 

Business College) 

 

Projektnummer: 141003 

 

Tema: 1 - Undervisningsdifferentiering 

 

Formål og mål: Formålet er at 1) styrke undervisernes digitale kompetencer samt transformati-

on af underviserens rolle fra underviser til coach med henblik på at øge elevernes motivation for 

læring, 2) udbrede kendskabet til projektet (simulationsbaseret læring). Målet er, at både elever 

og undervisere oplever, at simulationsbaseret læring frigiver tid/ressourcer til coaching og feed-

back samt flere muligheder for undervisningsdifferentiering, hvor elevopgaverne tilpasses den 

enkelte elevs faglige niveau.  

 

Deltagere: Målgruppen er undervisere på detailuddannelsen og sekundært hovedforløbselever 

på detailuddannelsen. Det orienterer sig mod elever både med og uden en elevplads. De udfø-

rende aktører er underviserne, projektlederen samt medarbejdere fra videnscenteret SIMU Cen-

ter.  

 

Indhold og form: 

- Udarbejdelse af første skitse til coach-konceptet 

- Undervisning af hovedforløbsunderviserne i simulationssoftware 

- Udarbejdelse af henholdsvis spørgeskema til evaluering og plan for materialeudvikling 

- Afvikling af første forløb med eleverne samt evaluering af dette.  

- Tilpasning af det digitale didaktiske design til andet forløb, afholdelse og evaluering af 

andet forløb. Dette gentages for tredje forløb. Hvert forløb varer en uge.  

- Færdiggørelse af materialer til offentliggørelse og udarbejdelse af slutrapport.  

- Udbredelse af projektresultaterne til de øvrige merkantile erhvervsskoler.  

 

Status: De tre forløb er afprøvet (primo oktober 2019).  

 

Anvendte pædagogisk-didaktiske redskaber: Simulationsbaseret læring. Eleverne ser en lille 

butik på skærmen, logger ind, hvorefter de kan bevæge sig rundt i butikken, som om de var på 

arbejde. Projektet er særligt udviklet med henblik på de elever, der ikke har en elevplads, men 

sidder i praktikcentrene. 

 

Resultater/erfaringer (ift. styrkelse af digitale kompetencer samt elevernes læring): 

Erfaringerne fra de to forløb, der er afprøvet er, at 70-80 procent af eleverne er meget positive, 

fordi det bliver nemmere at forstå ting, når de selv får lov til at prøve dem. Underviserne oplever 

også, at eleverne bliver motiverede af at konkurrere om, hvem der får den største omsætning, 

ligesom underviseren også umiddelbart erfarer, at eleverne er blevet dygtigere af ugen med si-

mulationsbaseret læring sammenlignet med normalt. Undervisernes har fået kendskab til et nyt 

system og har samtidig fået nye redskaber til undervisningen.  
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Produktion og brug af faglige videoer i undervisningen (Jordbrugets Uddan-

nelsesCenter Århus (JU)) 

 

Projektnummer: 141022 

 

Tema: 1 - Undervisningsdifferentiering 

 

Formål og mål: Formålet er at imødegå det øgede behov for undervisningsdifferentiering, som 

er blevet større i de senere år på JU som følge af tre faktorer: Forskellige elever, hvad angår 

alder, motivation og uddannelsesbaggrund; elever i samme klasse skal i visse fag opnå forskelligt 

niveau; forskellige uddannelser i samme klasse som følge af JU’s deltagelse i forsøget ”Et bredere 

GF2”. Målet er, at 1) mindst 10 undervisere i løbet af projektperioden udvikler og anvender vide-

oer i undervisning, 2) der produceres og afprøves mindst 50 videoer, 3) erfaringerne udbredes til 

alle skolens undervisere, 4) både svage og dygtige elever løftes. 

 

Deltagere: Målgruppen er dels underviserne, dels eleverne på alle skolens uddannelser. Fire 

undervisere samt en leder udgør en projektgruppe, hvor underviserne agerede frontløbere og var 

de første til at få erfaringer med udviklingen og afprøvningen. Disse fire undervisere kom fra de 3 

forskellige afdelinger på skolen. I anden runde er yderligere 6 undervisere inddraget.  

 

Indhold og form:  

- Opstartsmøde i projektgruppen. 

- De fire underviserne i projektgruppen udarbejder og afprøver videoer. Der holdes løben-

de evalueringsmøder.  

- Projektgruppen udvides seks undervisere, som også udvikler og afprøver videoer.  

- Frontløberne har undervejs fortalt skolens øvrige undervisere om brugen af videoer. 

 

Status: Skolen er med egne ord ”godt i gang”. De fire frontløbere har lavet videoer, og nu er 

anden runde (6 undervisere) i gang med at lave videoer, men det er forskelligt, hvor langt disse 

seks undervisere er. I alt er der produceret cirka 30 videoer (primo oktober 2019).  

 

Anvendte pædagogisk-didaktiske redskaber: De gør brug af iMovie, Screencast-O-Matic 

samt PowerPoint, hvor der også er en optagefunktion. Eleverne ser enten videoerne som forbe-

redelse til undervisningen eller efter undervisningen, hvis der er noget, de har behov for at få 

gentaget. 

 

Resultater/erfaringer (ift. styrkelse af digitale kompetencer samt elevernes læring): 

Det oplevede udbytte indtil nu er, at eleverne har fået lettere ved at lære det teoretiske, fordi det 

virker bedre med levende billeder, og at elevernes rapporter er blevet bedre. Underviserne har 

blandt andet lært, hvordan man laver en god video: Varighed, vigtigheden af en drejebog samt 

øvelse i selv at lave nedslag uden, at eleverne stiller spørgsmål til det, der er svært.  
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VR og AR-forløb til undervisningsdifferentiering på EUD (Mercantec) 

 

Projektnummer: 141034 

 

Tema: 1 - Undervisningsdifferentiering 

 

Formål og mål:  Formålet er at 1) udforske potentialerne i Virtual Reality (VR) og Augmented 

Reality (AR) i forhold til undervisningsdifferentiering, 2) opkvalificere undervisernes digitale kom-

petencer og give dem nye redskaber til undervisningsdifferentiering med henblik på at øge ele-

vernes læring, så alle elever når deres fulde potentiale. Målet er, at 1) der udvikles differentiere-

de undervisningsforløb til EUD i AVR-teknologi, som kan anvendes af andre erhvervsskoler, 2) 

alle skolens undervisere et forløb i forbindelse med deltagelsen på workshops.  

 

Deltagere: Målgruppen er underviserne, der skal modtage kompetenceudvikling og sekundært 

eleverne. Det er underviserne, der forbereder materiale til eleverne.  

 

Indhold og form: 

- Kompetenceudvikling i samarbejde med EON Reality (software-udvikler) af 16 undervise-

re. Formen er 5 heldags-workshops og omhandler AR og VR.  

- Afprøvning af konceptet, respons fra elever og undervisere og afprøvning igen.  

- Kompetenceudvikling af yderligere 24 undervisere 

- Evaluering med elever og undervisere 

- Projektafrunding: Undervisere samler op, tilpasser læringsforløb og opbygger nye.  

- Implementering. Præsentation af erfaringer for de øvrige undervisere på Mercantec.  

- Afrapportering 

 

Status: De sidste 24 undervisere mangler at modtage kompetenceudvikling. Nogle undervisere 

har prøvet konceptet af et par gange i undervisningen, men på ”prøvebasis”. Det er altså ikke 

fuldt ud implementeret (primo oktober 2019). 

 

Anvendte pædagogisk-didaktiske redskaber: Projektet er centreret omkring platformen AVR 

Creator. VR kan afspilles på mobiltelefonen, men underviserne har især brugt AR-funktionen, 

hvor en QR-kode bruges til at visualisere tegninger med henblik på at opbygge den rumlige for-

ståelse hos blandt andet håndværkselever – eksempelvis kan det samlede skelet, der skal opstil-

les ved støbning af en betonvæg, ses via AR.  

 

Resultater/erfaringer (ift. styrkelse af digitale kompetencer samt elevernes læring): 

Teknologierne har kun været afprøvet meget få gange, men de foreløbige erfaringer er, at der 

særligt er potentiale på uddannelser, hvor der arbejdes med fysiske objekter. Særligt at kunne 

scanne en QR-kode, hvorefter der kommer en genstand frem på telefonen virker umiddelbart 

motiverende for både undervisere og elever, samt det, at materialet er let tilgængeligt. Det er 

undervisernes forventning, at arbejdet med AVR Creator særligt hjælper de lidt svagere elever. 

For uddannelser, der arbejder med mere abstrakte sammenhænge, er der endnu ikke fundet en 

form, som virker.  
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Videreudvikling af nuværende praksis for IT-understøttet læring (Roskilde 

Handelsskole)  

 

Projektnummer: 141004 

 

Tema: 1 - Undervisningsdifferentiering 

 

Formål og mål: Formålet er at videreudvikle skolens nuværende praksis for IT-understøttet 

læring, herunder flipped learning. Målet er, at 1) IT som pædagogisk redskab udbredes til mindst 

3 grundfag (IT niveau C, Afsætning niveau C, Erhvervsøkonomi niveau C), 2) elevernes motivati-

on, læringsudbytte og aktivitet i undervisningen stiger, 3) elevernes læring bliver synlig for ele-

ven selv, 4) større mulighed for at stærkere elever kan hjælpe svagere elever i undervisningen.  

 

Deltagere: Målgruppen er elever på GF2 og onlineelever på femugers-forløb for studenter. Se-

kundært har alle undervisere fået kompetenceudvikling (foredrag ved ekstern ressourceperson), 

men tre undervisere er direkte involveret.  

 

Indhold og form: 

- Oplæg for alle undervisere ved Henning Romme (ekstern ressourceperson). 

- Undersøgelse af, hvilke relevante film, der allerede er tilgængelige på internettet, og ef-

terfølgende producerer de tre undervisere deres egne film.  

- Afprøvning af filmene i en klasse samt evaluering.  

- Udarbejdelse af plan for udbredelse.  

 

Status: Underviserne er i gang med udvikling af film og afprøver det i klasserne i slutningen af 

oktober 2019. 

 

Anvendte pædagogisk-didaktiske redskaber: Underviserne producerer korte videoer, der 

introducerer teorien. Eleverne ser videoerne som forberedelse til undervisningen. 

 

Resultater/erfaringer (ift. styrkelse af digitale kompetencer samt elevernes læring): 

Skolen har endnu ikke afprøvet videoerne i en klasse, hvorfor de ikke har nogle erfaringer endnu. 

De ønsker dog både at afprøve videoerne i den daglige undervisning, men også som repetitions-

værktøj, ligesom de er opmærksomme på, hvilken effekt brugen af videoer har for ordblinde 

elever.   
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Differentiering i undervisningen gennem digitalisering (Roskilde Tekniske 

Skole (RTS)) 

 

Projektnummer: 141028 

 

Tema: 1 - Undervisningsdifferentiering  

 

Formål og mål: Formålet er at styrke undervisningsdifferentiering på GF2 og hovedforløb på 

Web-udvikler uddannelsen, herunder understøtte og videreudvikle praksis mht. brug af it-

værktøjer med fokus på styrket læring og overgang mellem grund- og hovedforløb. Desuden er 

formålet at styrke undervisernes digitale kompetencer i udvikling af differentierede læringsforløb 

samt at styrke elevernes faglige kompetencer via materialer tilpasset niveau. Målene er 1) at 

udarbejde minimum to eksemplariske digitale læringsforløb med differentierede materialer og 

undervisningsbeskrivelser, 2) at forløbene implementeres på LMS som faste elementer i den på-

gældende undervisning, 3) at udvikling af tilsvarende forløb efter samme digitale skabelon er 

påbegyndt på øvrige uddannelser med en plan for det videre arbejde med skabelon for forløb og 

materialer. 

 

Deltagere: Målgruppen er undervisere og elever på Web-udvikler-uddannelsen GF2 og hovedfor-

løb. De udførende aktører er 4-5 undervisere og eleverne på et GF2 hold, mens ledelsen følger 

op ved løbende møder.  

 

Indhold og form: 

- Udvælgelse af faglige emner og nedsættelse af arbejdsgruppe til udvikling af differentie-

rede materialer. 

- Udvikling af undervisningsmaterialer og –forløb, herunder forsøg med brug af forskellige 

medietyper og læringsformer.  

- Implementering af materialer/forløb i LMS og forsøgsvisgennemførelse af forløb på GF2 

og HF. 

- Formidling af erfaringer og forløb/materialer til øvrige uddannelser gennem digipæd-

netværk. 

 

Status: LMS er implementeret og ved opstart af nye hold i august, startede afprøvning og gen-

nemførsel af de udviklede forløb i undervisningen, som et pilotprojekt på et GF2 hold med 18 

elever (primo oktober 2019).   

 

Anvendte pædagogisk-didaktiske redskaber: Office 365, LMS og videoer. 

 

Resultater/erfaringer (ift. styrkelse af digitale kompetencer samt elevernes læring): 

Det er for tidligt at drage konklusioner, men de oplever at alene det at have fokus på differentie-

ring sætter nogle ubevidste tanker i gang, der indirekte skærper fokus. Underviserne har forskel-

lige erfaringer og kan derved udbrede kendskabet til flere muligheder og redskaber. Samtidig er 

underviserne meget forskellige, hvorfor redskaberne ikke nødvendigvis vil have samme gavnlige 

effekt for alle. Lederen har erfaret, at vidensdeling er særdeles vigtigt ift. at få indblik i de for-

skellige differentieringsmuligheder og værktøjer hertil. Lederen italesætter, at de allerede har 

færre elever, der fortæller at niveauet er for højt eller lavt, hvormed flere elever føler, at de er 

”landet på rette hylde”, hvilket øger motivationen for læring og derved fastholdelsen.  
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Digitalisering på Erhvervsuddannelsen Rybners Erhvervsskole (Rybners) 

 

Projektnummer: 141007 

 

Tema: 1 - Undervisningsdifferentiering 

 

Formål og mål: Formålet er at sikre, at eleverne bliver så dygtige som muligt samt mindske 

frafaldet på uddannelserne. Det er hensigten, at de dygtige elever bliver mere selvkørende, så 

der frigøres tid til at hjælpe de faglige svage elever. Målet er, at 80 procent af eleverne synes, 1) 

de er blevet mere motiverede og aktive i undervisningen, 2) de har forbedret sig fagligt, 3) at IT-

værktøjer gør det lettere at få opgaver på deres niveau, 4) at deres fagidentitet styrkes af at se 

dem selv på film.  

 

Deltagere: Målgruppen er underviserne på de merkantile og tekniske uddannelser og sekundært 

eleverne på disse uddannelser. De udførende aktører er cirka 20 undervisere. Særligt 5-6 under-

visere har fungeret som ambassadører og skabt en god kultur for, at det skal hjælpe, ligesom 

pædagogisk IT har hjulpet. Eleverne har givet feedback på de afprøvede forløb. 

 

Indhold og form:  

- Workshops med eksterne konsulenter, som blandt andet omhandler den pædagogiske til-

gang til digitale redskaber, introduktion til værktøjer (eksempelvis Padlet og Kahoot), 

flipped classroom og udvikling af film. Workshoppene finder dels sted i starten af projek-

tet, dels mod slutningen af projektet.  

- Ambassadørerne holder kurser for de øvrige undervisere.  

- Underviserne udvikler og afprøver forløbene.    

- Evaluering med eleverne.  

- Kvalitetssikring 

 

Status: Afprøvningen er påbegyndt fra uge 33, og den 24. oktober afholdes workshop, hvor der 

laves status på, hvordan det er gået siden opstarten (primo oktober 2019).  

 

Anvendte pædagogisk-didaktiske redskaber: Padlet, Moodle, flipped classroom, H5P. Den 

interviewede underviser vurderer, at padlet er det mest anvendte redskab på skolen. Derudover 

arbejdes med Zoom digital-rum, hvor underviserne kan understøtte og vejlede eleverne – også 

om aftenen.  

 

Resultater/erfaringer (ift. styrkelse af digitale kompetencer samt elevernes læring): De 

foreløbige erfaringer er, at brugen af forskellige IT-værktøjer motiverer eleverne, men nogle af 

eleverne synes også, det er trættende at læse på en skærm. Derudover synes den største effekt i 

undervisningen at være, når der anvendes flipped classroom, når underviserne filmer sig selv og 

lægger spørgsmål ind over til eleverne. Derudover opleves konkurrence umiddelbart som den 

største motivationsfaktor for eleverne, eksempelvis ved brug af Kahoot, og dette medfører, at 

eleverne bedre kan huske faktuel viden.  
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Brug af grafiske virkemidler til undervisningsdifferentiering (Skanderborg Od-

der Center for Uddannelse) 

 

Projektnummer: 140967 

 

Tema: 1 - Undervisningsdifferentiering 

  

Formål og mål: Projektets formål er at styrke undervisernes digitale kompetencer til at udar-

bejde materiale til undervisningsdifferentiering med henblik på, at eleverne kan blive bedre til at 

vælge den mest hensigtsmæssige strategi til opgavelæsning. Målet er, at 1) alle undervisere 

opnår kompetencer til at arbejde i OneNote, 2) der ved projektets afslutning er udarbejdet 

mindst eksemplariske opgaver i Office365, hvori der indgår grafiske virkemidler, samt 3) frafal-

det reduceres.  

 

Deltagere: Målgruppen er EUD- og EUX-elever, særligt elever med læsevanskeligheder, samt 

underviserne, der skal kompetenceudvikles. Konceptet udvikles af en leder, et par undervisere og 

en IT-medarbejder. Derefter er de udførende aktører alle undervisere. Eleverne bidrager med 

feedback.  

 

Indhold og form: 

- Kompetenceudvikling af to undervisere i brugen af OneNote, SWAY, Teams og Stream.  

- Kompetenceudvikling af lærere, primært via sidemandsoplæring. Derudover afholdes 

kursusdage, afdelingsmøder og One-Note-caféer, hvor underviserne kan få hjælp. Der vi-

dendeles også på tværs af fagene.  

- Udarbejdelse af digitalt undervisningsmateriale i Office 365, primært OneNote, med fokus 

på brug af grafiske virkemidler. Hver underviser skal lave to eksemplariske opgaver. 

- Opgaverne afprøves. 

- Evaluering med eleverne.  

 

Status: Kompetenceudviklingen af alle underviserne har fundet sted. De skal til at afprøve un-

dervisningsmaterialet (primo oktober 2019).  

 

Anvendte pædagogisk-didaktiske redskaber: OneNote (platform for alt materiale); Sway 

(præsentationsværktøj) samt Streams (hvor elever kan lave og oploade film). Derudover benyt-

tes Quizlet og flashcards. Der arbejdes blandt andet med: a) Forskellige farver til forskellige tak-

sonomiske niveauer, b) Bokse med forskellige farver afhængig af, om der er tale om opgaver, 

noter, løsnings-eksempel, c) Differentiering i forbindelse med fremlæggelser: Nogle fremlægger 

på klassen, andre uploader en film med deres fremlæggelse.  

 

Resultater/erfaringer (ift. styrkelse af digitale kompetencer samt elevernes læring): De 

foreløbige erfaringer er, at eleverne er glade for, at de ikke skal koncentrere sig om det hele på 

én gang, men kan fokusere på enkelte bokse, ligesom nogle elever kan få nye opgaver hurtigere. 

Samtidig giver konkurrenceelementet i Quizlet eleverne motivation. Derudover er er både leder 

og underviser blevet mere tryg ved brugen af OneNote som følge af projektet, ligesom IT-

kompetenceniveauet på skolen er forøget. Særligt dansklærerne har kunnet bruge det.  
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IT-baseret talentspors-undervisning på SOPU og GF2 e-læringsforløb (SOSU 

H) 
 

Projektnummer: 141017. SOSU H er det tidligere SOPU København og Nordsjælland og SOSU 

C. 

 

Tema: 1 - Undervisningsdifferentiering 

 

Formål og mål: Formålet er at styrke undervisernes og elevernes digitale kompetencer og sikre, 

at eleverne via digitale undervisningsformer på udvalgte GF2-forløb udfordres og motiveres. Må-

lene er, at 1) skolen udbreder erfaringerne med GF2-læringsforløb, 2) 60 procent af eleverne på 

forløbet består samt 3) kompetenceudvikling af involverede undervisere og vejledere.  

 

Deltagere: Den primære målgruppe er elever på GF2 Online (fjernstudie), og sekundært dag-

holdene (skolens øvrige hold, der er fysisk på skolen). Hvis konceptet skal udbredes til hovedfor-

løbseleverne, kræver det involvering af arbejdsgiverne, da eleverne her får elevløn. De udførende 

aktører er særligt 4-5 undervisere, dog med udskiftning undervejs, der har udviklet konceptet og 

driver det, mens ledelsen har rammesat projektet. Eleverne bidrager med feedback.  

 

Indhold og form: 

- Opstartsmøder i leder- og konsulentgruppe samt møder med undervisere.  

- Undervisere fra skolens andre geografier har været i praktik hos onlineteamet.  

- Virksomhedsbesøg på relevante skoler, bl.a. en SOSU-skole og Copenhagen Business 

School.  

- Kompetenceudvikling af undervisere via workshops og sidemandsoplæring.  

- Udvikling og afprøvning 

 

Status: Projektet bestod oprindeligt af to delprojekter (hhv. udbredelse af e-læringsforløb på 

GF2 (A) og IT-baseret talentsporsundervisning på SOPU (B)). De er i gang med GF2 e-

læringsforløbene (primo oktober 2019).  

 

Anvendte pædagogisk-didaktiske redskaber: Skolen har implementering en ny læringspor-

tal, itslearning. Meget af konceptet omhandler materiale med tekster og billeder, lyd og film, der 

lægges på Skoletube, eksempelvis arbejdes meget med instruktionsvideoer. Derudover anvendes 

Think Links, tegnefilmsprogrammer, programmer til plakater. Til deling af materialer mellem 

elever benyttes Padlet samt Google Docs til gruppearbejde. Undervisningsdifferentieringen består 

i, at eleverne har mulighed for at vælge, om de eksempelvis vil lave ekstra opgaver eller se en 

film igen.  

 

Resultater/erfaringer (ift. styrkelse af digitale kompetencer samt elevernes læring): 

Underviserne oplever, at de selv har lært rigtig meget ved at udvikle konceptet og fortæller, at 

de kan se tegn på øget motivation hos eleverne: Eleverne efterspørger, at alle materialer ligger 

på itslearning, og at de kan tage medansvar for egen opgavelæsning, eksempelvis hvis de er 

fraværende på grund af sygdom.   
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Digitale kompetencer i et inkluderende perspektiv (Social- og Sundhedsskolen 

Skive Thisted Viborg) 

 

Projektnummer: 141032 

 

Tema: 1 - Undervisningsdifferentiering 

 

Formål og mål: Formålet er at styrke undervisernes digitale kompetencer, særligt med fokus på 

SPS-eleverne (elever med behov for social-pædagogisk støtte). Det er målet, at 1) 70 undervise-

re og ledere får kompetenceudvikling inden for digitalisering og brugen af SPS-elementer i un-

dervisningen, 2) mindst tre konkrete SPS-forløb til skolens læringsplatform (Moodle) udvikles, 3) 

en SPS-strategi og -guide med fokus på brugen af digitale læringselementer udarbejdes, 4) 25 

procent af SPS-eleverne på efterårsholdet (2019) oplever, at SPS-guiden og -værktøjer skaber 

større overblik over undervisningens elementer, bedre administration af egen tid og øget læ-

ringsudbytte.  

 

Deltagere: Målgruppen er dels undervisere og ledere med opgaver på SPS-området, dels SPS-

elever. Dog er forventningen, at når SPS-eleverne hjælpes, gavner det også de øvrige elever. De 

udførende aktører er dels udviklingsgruppen, der består af pædagogisk IT, SPS-koordinator, ud-

dannelseslederen, superbrugere og forandringsagenter, dels underviserne.  

 

Indhold og form: 

- Udviklingsgruppen afdækker undervisernes digitale kompetenceniveau gennem et spør-

geskema samt undersøger, hvilke konkrete materialer og digitale elementer, der kan ar-

bejdes med.  

- Kompetenceudvikling af 70 undervisere og ledelsen. Forestås af SPS-koordinatoren.  

- Udvikling af en samlet guide og metode med udgangspunkt i lærings- og fagmålene.  

- Udvikling, afprøvning og evaluering af forløbene.  

- Underviserne oplæres i de digitale SPS-værktøjer 

- Afholdelse af pædagogisk dag, hvor der følges op.  

- En ekstern konsulent har løbende været inde over projektet, og hun har bl.a. hjulpet med 

at udarbejde et værktøj, der skal indlejres i den digitale platform.  

 

Status: De tre forløb er udviklet og afprøvet. Der er evalueret med eleverne, men endnu ikke 

med underviserne. Samarbejdet med den eksterne aktør fortsætter i et andet projekt (primo 

oktober 2019). 

  

Anvendte pædagogisk-didaktiske redskaber: Flipped learning; sorteret i allerede eksisteren-

de PowerPoints og gjort det muligt at lytte til dem i stedet; produktion af kortere videoer til vej-

ledninger; Padlet; læseguides; gjort det muligt at indtale sine besvarelser i stedet for at skulle 

skrive dem. Microsoft Office redskaber og OneDrive benyttes til den skabelon, som er under ud-

vikling.  

 

Resultater/erfaringer (ift. styrkelse af digitale kompetencer samt elevernes læring): De 

foreløbige erfaringer er bl.a., at Padlet muliggør at alle, også usikre elever, kommer til orde i 

klasserummet ved at give anonyme svar på tavlen. Eleverne har positive erfaringer med flipped 

classroom og læseguides, og de oplever også, at skabelonen støtter deres læring, og at arbejdet 
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med den medfører, at de får konstruktiv kritik. Ydermere er der opbygget viden, kompetencer og 

nysgerrighed hos underviserne.  
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Styrkelse af den digitale didaktik med henblik på øgede undervisningsdifferen-

tiering (Svendborg Erhvervsskole (SEGS)) 

 

Projektnummer: 141021 

 

Tema: 1 - Undervisningsdifferentiering  

 

Formål og mål: Formålet er at styrke den digitale didaktik og den faciliterende underviserrolle 

med henblik på øgede undervisningsdifferentiering. Herunder er målene, 1) at digitalt undervis-

ningsmateriale bliver en del af de didaktiske overvejelser i forbindelse med differentiering, 2) at 

underviserne ser sig selv som facilitator i elevers læring samt at de kan beherske differentiering, 

3) at afdeling har en fælles tilgang til arbejdet med digitalisering og 4) at underviserne og ledel-

sen arbejder tæt sammen om udviklingen af underviserrollen og dens virkning på elevernes læ-

ring.  

 

Deltagere: Målgruppen og de udførende aktører er underviserne på skolens afdeling for FOOD, 

som modtager undervisning og udvikler undervisningsmaterialer. Ledelsen har haft en sparrende 

og mere distanceret rolle.   

 

Indhold og form:  

- Intro- og undervisningsdage med fokus på digitale teknologier til differentiering, afholdt 

af UCL 

- Fælles oplæg om den faciliterende underviserrolle for at opnå fælles sprog og tilgang her-

til 

- Underviserne udvikler undervisningsmaterialer til differentiering vha. digitale læringsmid-

ler  

- Underviserne afprøver og eksperimentere med den nye faciliterende underviserrolle  

- Opsamling, evaluering og aftaler om fortsat udvikling  

 

Status: De har afviklet undervisningsdage med UCL og undervisere er nu i gang med at udvikle 

undervisningsmaterialer, mens andre er ved at afprøve dem med eleverne. Næste skridt er en 

fælles eftermiddag, hvor underviserne skal vise deres produkter og dele erfaringer med hinanden 

(primo oktober 2019). 

 

Anvendte pædagogisk-didaktiske redskaber: Screencast-O-Matic, præsentations- og de-

monstrationsvideoer (fx til udskæring af svinekam), diverse quizprogrammer (fx Kahoot), Power-

Point med speaker og forskellige filmredigeringsprogrammer.  

 

Resultater/erfaringer (ift. styrkelse af digitale kompetencer samt elevernes læring): 

Både ledelse og underviser påpeger, at kompetenceudvikling fra eksterne parter har været afgø-

rende for, at de overhovedet kom i gang. De har erfaret, at diskussion om det digitale syn på 

læring var vigtig for underviserne forud for udvikling, mens det i udviklingsprocessen var meget 

gavnlig med sparring på tværs på afdelinger. En anden vigtig erfaring er, at det tager tid at lære 

nyt og ændre vaner.  
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Motivering af elever og et øget læringsudbytte med nye læringsformer med 

Augmented Reality og Virtual Reality (Technical Education Copenhagen) 

 

Projektnummer: 141026 

 

Tema: 1 - Undervisningsdifferentiering og 2 - Styrket kobling mellem skole- og praktikforløb 

 

Formål og mål: Formålet er at sikre den rigtige opstart og proces samt det rette valg af bære-

dygtig teknologi i undervisningen. Herunder er målene 1) at øge læringsudbytte via simulation og 

taktil læring med XR7, 2) at få et større fokus på den enkelte elevs læring samt en øget under-

visningsdifferentiering, 3) at mindske frafald ved motivering med nye teknologier, der skaber nye 

muligheder for differentieringsmuligheder med XR, 4) at spare tid på forberedelse ved vidende-

ling og udvikling af forløb/materiale og derved frigive tid til at fokusere på den enkelte elev, 5) at 

øge samarbejdet om teknologi og kompetencer mellem skole, elever, virksomheder og gymnasi-

er. 

 

Deltagere: Målgruppen er de tre EUD/EUX-uddannelser: Automation, Aviation, Smede samt en 

HTX. De udførende aktører er lederen og to digitaliseringsundervisere, mens en leder og undervi-

ser fra hver af de fire uddannelser har været med i processen, når det har været relevant.  

 

Indhold og form: 

- Indledende deltagelse i XR-konference, test af it-udstyr, kompetenceudvikling af medar-

bejdere. 

- Researcharbejde/foranalyse, hvor de har orienteret sig i private virksomheder for at se, 

hvilke teknologier, der kunne være relevante at udvikle på med henblik på at anvende 

dem i undervisning samt afholdt interview med undervisere for at afdække behov.  

- Workshopdag for ledere og undervisere på de fire uddannelser for at fastlægge en fælles 

vej 

- Udviklingsarbejde, hvor de omsætter og didaktiserer teknologier til at pædagogiske 

værktøjer samt udvikler undervisningsforløb.  

 

Status: Afsluttet en omfattende foranalyse, hvorfra de har fået viden om, hvordan teknologier er 

relevant for hhv. elever, undervisere og virksomheder. De har hentet viden fra virksomheder og 

forskning og er så små startet på udvikling af undervisningsforløb med VR (primo oktober 2019). 

 

Anvendte pædagogisk-didaktiske redskaber: Virtual Reality 

 

Resultater/erfaringer (ift. styrkelse af digitale kompetencer samt elevernes læring): 

Leder og underviser har erfaret, at det er vigtigt at være skarp på teknologiernes potentialer og 

formålet med at anvende dem i undervisningen. De har opnået en bedre forståelse af, hvad der 

skal til for at de reelt kommer til at forankre det og har skærpet fokus på at få det didaktiske og 

pædagogiske ind i en teknisk ramme. Desuden er der stort potentiale for differentiering, hvilket 

både tilgodeser de stærke og mindre stærke elever, og det forventes, at elever finder VR spæn-

dende og motiverende.  

 
7 XR er en betegnelse for alle virkelig og virtuelle miljøer, der er genereret af computergrafik. X’et er blot en variabel, der kan stå for ethvert 

bogstav.  
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Virksomhedsbesøg via VR-teknologi (Tønder Handelsskole)  

 

Projektnummer: 140995 

 

Tema: 1 - Undervisningsdifferentiering 

 

Formål og mål: Formålet er indkøb af Virtual Reality (VR)-udstyr samt at opbygge viden og 

erfaring med produktion og brug af virtuelle virksomhedsbesøg, hvilket muliggør, at eleverne kan 

gå på opdagelse i virksomheden efter behov. Målet er, at 1) to undervisere opkvalificeres, 2) to 

virtuelle virksomhedsbesøg produceres, 3) en plan for integration af virtuelle forløb i undervis-

ningen udarbejdes.  

 

Deltagere: Målgruppen er undervisere og elever på EUD. De udførende aktører er fagundervi-

serne, der kommer til at bruge de to udviklede VR-forløb. Det bliver undervisere med medie- og 

it-kompetencer samt fagunderviserne, der i fællesskab kommer til at videreføre projektet. På sigt 

er det meningen, at mediefags-eleverne på HHX-forløbene som en del af deres undervisning i 

3D-film skal filme de videoer, der skal bruges på EUD-forløbene. Hidtil har de været filmet af 

professionelle.  

 

Indhold og form: 

- Indkøb af udstyr. 

- Ekstern konsulent forestår kompetenceudvikling af undervisere, der omhandler teori, 

testoptagelser (produktionsøvelse) og redigering.  

- Produktion af VR-virksomhedsbesøg: Fagunderviserne kommer med oplæg til indhold, og 

det filmes af eksternt firma.  

- Afprøvelse af VR-virksomhedsforløbene. 

- Evaluering og udvikling af plan for integration i undervisningen. 

- Skoler i ”Synergisamarbejdet” leverer ind til en fælles vidensbank. 

 

Status: Forløbet er udviklet, endnu ikke implementeret. De er dog afprøvet på nogle brobyg-

ningshold, men ikke skolens egne elever endnu, hvilket er planen skal ske i 4. kvartal (primo 

oktober 2019).  

 

Anvendte pædagogisk-didaktiske redskaber: VR-virksomhedsbesøg som erstatning for fysi-

ske virksomhedsbesøg. Det relativt lave elevtal på skolen betyder, at der er samlet forskellige 

fagretninger på samme hold, hvilket medfører, at eleverne ved fysiske besøg risikerer at komme 

et sted hen uden relevans for deres fagretninger, hvilket undgås ved VR-virksomhedsbesøgene. 

VR-virksomhedsbesøgene varer desuden markant kortere tid end fysiske virksomhedsbesøg, 

ligesom de muliggør, at eleverne kan genbesøge virksomheden.  

 

Resultater/erfaringer (ift. styrkelse af digitale kompetencer samt elevernes læring): 

Generelt er de involverede medarbejdere blevet klogere på VR-teknologien. Da VR-

virksomhedsbesøgene endnu ikke er afprøvet på EUD-eleverne, er det ikke muligt at sige noget 

om resultater for elevernes læring. Forventningen er, at elevernes motivation øges, når de kan 

”besøge” en virksomhed, der er relevant for dem, ligesom elevernes læring forventes at blive 

fremmet ved, at det er muligt at genbesøge virksomheden.   
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Undervisningsdifferentiering i Teams og OneNote (Uddannelsescenter Holste-

bro) 

 

Projektnummer: 141005 

 

Tema: 1 - Undervisningsdifferentiering 

 

Formål og mål: Projektets formål er at styrke elevernes læring samt mulighederne for under-

visningsdifferentiering. Målet er, at 1) omkring 15 undervisere har opnået grundlæggende kom-

petencer og kendskab til differentieringsmulighederne i Teams og OneNote, 2) der er gennemført 

og evalueret skoleforløb på seks uddannelser ved brug af differentieringsmulighederne i Teams 

og OneNote, 3) der er udarbejdes en plan for udbredelse af Teams og OneNote til hele skolen.  

 

Deltagere: Målgruppen er skolens EUD-og EUX-underviserne, der skal opkvalificeres. De udfø-

rende aktører er underviserne, der kommunikerer med eleverne og deler filer i Teams og OneNo-

te.  

 

Indhold og form: 

- En styregruppe med ledelsesrepræsentanter, projektleder og en underviser nedsættes. 

Derudover nedsættes en projektgruppe, som dog i hovedtræk består af de samme un-

dervisere, som den digitaliseringsgruppe, der i forvejen er på skolen.  

- Afholdelse af grundlæggende introduktion til Teams og OneNote for projektgruppen og 

øvrige involverede undervisere. 

- Afprøvning af de IT-pædagogiske værktøjer til undervisningsdifferentiering i Teams og 

OneNote. Undervejs afholdes møder i projektgruppen, hvor erfaringer deles.  

- Evaluering og udarbejdelse af plan for videre udbredelse af Teams og OneNote.  

 

Status: Projektet er gennemført og evalueret af elever og undervisere på skolen (primo oktober 

2019).  

 

Anvendte pædagogisk-didaktiske redskaber: OneNote og Teams bruges bl.a. til chat mellem 

underviser og den enkelte elev; chat mellem underviser og hele klassen; samt til fildeling med 

klassekammerater. Derudover er der mange mulige formidlingsformer i OneNote, såsom tekst, 

billeder, links, lyd, video, tegning, som eleverne kan benytte sig af til afleveringer og underviser-

ne til feedback.  

 

Resultater/erfaringer (ift. styrkelse af digitale kompetencer samt elevernes læring): 

Undervisere og elever har forskellige forudsætninger for at anvende programmer, men det lykke-

des for alle efter indledende introduktion og løbende sparring. Skolens erfaringer er, at det bed-

ste udbytte opnås, hvis Teams benyttes til kommunikation, mens OneNote bruges til materialer, 

noter, elevernes individuelle arbejde samt gruppearbejde. Både underviserne og ledelsen ople-

ver, at de har fået meget bedre kendskab til Teams og OneNote som led i projektet, mens ele-

verne har givet udtryk for, at det er motiverende, når underviseren løbende kan give feedback på 

deres arbejde, ligesom programmerne muliggør, at flere elever kan være aktive i samme doku-

ment samtidig, hvilket fremmer elevernes deltagelse og engagement.  
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Mere erfaring og praksis med it-pædagogisk didaktik og læringsforløb (Ud-

dannelsescenter Ringkøbing-Skjern (UCRS)) 

 

Projektnummer: 141033 

 

Tema: 1- Undervisningsdifferentiering  

 

Formål og mål: Formålet er, at flere EUD-undervisere kompetenceudvikles i forskellige it-

pædagogiske metoder til differentiering, så de kan udvikle/afprøve dem i egen undervisning samt 

at elever får større læringsudbytte og motivation for at gennemføre uddannelsen. De afprøvede 

forløb skal spredes til andre EUD-afdelinger på skolen. Målene er at 1) afholde kompetenceudvik-

lingsforløb, hvor 1/4 del af underviserne bliver bekendt med it-pædagogiske didaktik, 2) undervi-

serne oplever, at de kan anvende den opnåede viden og kompetencer i egen praksis, 3) undervi-

serne kan se en merværdi i den nye måde at differentiere på samt får nye didaktiske såvel som 

digitale kompetencer, 4) elever der afprøver læringsforløb, er glade for den nye måde at lære på 

og får et større læringsudbytte.   

 

Deltagere: Den primære målgruppe er undervisere på EUD teknisk grundforløb (mekaniker og 

montagemontør), mens den sekundære er EUD-elever på disse uddannelser. Der er nedsat en 

projektgruppe (3-4 undervisere), som primært er de udførende aktører.  

 

Indhold og form: 

- Etableringsmøde til fælles forståelse af rammer, krav og milepæle samt præcision af ind-

satsteori.  

- Intern kompetenceudvikling af projektdeltagere i form af 3 workshops á 4 timer. 

- Udvikling af it-støttede undervisningsforløb i eget team; i små grupper med oplæg for hin-

anden.  

- Afprøvning af it-støttede undervisningsforløb med elever samt før- og eftermålinger af ef-

fekter, hvorpå der laves rettelser og justeringer.  

- Spredning af værktøjerne til andre EUD-afdelinger på skolen ved at inddrage undervisere 

fra andre EUD-afdelinger på et fællesmøde, fx byggeri og metal mv.  

 

Status: I en afprøvningsfase både teknisk og praktisk samt er ved at forberede vidensdeling til 

kolleger. (primo oktober 2019).  

 

Anvendte pædagogisk-didaktiske redskaber: De anvender bl.a. Screencast-O-Matic, Sway, 

Forms, QR-koder og forløb fra praksisonline.dk, som de har tilrettet.  

 

Resultater/erfaringer (ift. styrkelse af digitale kompetencer samt elevernes læring): 

Ifølge underviserne er det en stor fordel at arbejde i par for at sparre, reflektere og dele erfarin-

ger samtidig med, at man er forpligtet overfor hinanden. Det opleves nemlig som en lang proces, 

hvor man ikke ser resultater med det samme. Oplevelsen er desuden, at ’learning by doing’ er 

vejen frem, så det er vigtigt at få ’hands on’ så hurtigt som muligt samt at erkende, at man er 

sårbar i starten. Ledelsen påpeger, at underviserne lykkedes med opgaverne, når de får tid og ro 

til at fordybe sig. De foreløbige erfaringer er desuden, at eleverne generelt er positive, men der 

er mange faldgruber: De kan kun kortvarigt (max 1 time) arbejde med de digitale redskaber, da 

det kræver, de er meget selvkørende og disciplinerede.   
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IT til understøttelse af forskellige faglige niveauer samt måder at lære på (Vi-

den Djurs) 

  

Projektnummer: 141014 

 

Tema: 1 - undervisningsdifferentiering 

 

Formål og mål: Formålet er, at lærerne opnår dels nye pædagogiske og didaktiske kompeten-

cer, som understøtter elevers forskellige læringsstile, dels praktiske kompetencer til at kunne 

benytte skolens læringsplatform. Dette er med henblik på at alle elever dygtiggøres. Projektets 

mål er, at 1) der afholdes to workshops, hvor underviserne opkvalificeres, 2) der udvikles læ-

ringsforløb til brug på uddannelser inden for to hovedområder (henholdsvis ’Fødevarer, jordbrug 

og oplevelser’ samt ’Teknologi, byggeri og transport’), 3) at underviserne oplever det som lettere 

at undervisningsdifferentiere, 4) elever og undervisere kan følge elevens progression. Ydermere 

er målet, at alle elever oplever, a) at de bliver fagligt udfordrede, b) at de bliver mere motivere-

de, c) at trivslen forbedres.   

 

Deltagere: Målgruppen er undervisere inden for de to ovenfor nævnte hovedområder. De udfø-

rende aktører er underviserne på disse uddannelser, der udvikler materialet, som skal bruges af 

eleverne.  

 

Indhold og form: 

- Drøftelse af, hvordan undervisningsdifferentiering forstås samt undersøgelse af de tekni-

ske muligheder til formålet.  

- Kompetenceudvikling samt afholdelse af workshops  

- Udvikling af digitale læringsforløb 

- Afprøvning af de digitale læringsforløb samt tilrettelser 

- Evaluering af projektet  

 

Status: Materialet er forberedt, og skolen står for at skulle anvende det i undervisningen (primo 

oktober 2019).  

 

Anvendte pædagogisk-didaktiske redskaber: Skolen benytter en Moodle-platform kaldet 

VidOnline, som er udviklet af Praxis-online. Til videoer anvendes Planet eStream. I instruktions-

videoerne lægges der spørgsmål og opgaver ind. Ydermere er der lavet QR-kode-instruktioner.  

 

Resultater/erfaringer (ift. styrkelse af digitale kompetencer samt elevernes læring): De 

foreløbige erfaringer er, at de involverede undervisere har fået forbedrede pædagogiske-

didaktiske kompetencer ift. anvendelsen af tekniske værktøjer. Her har kombinationen af under-

visning, workshops og sidemandsoplæring fungeret godt. Forventningen til projektets resultater 

er, at der frigøres tid til, at underviseren både kan hjælpe de fagligt svage og stærke elever. 

Samtidig forventes det, at eleverne er mere motiverede, fordi de får mulighed for at lære i deres 

eget tempo, ligesom de kan få hjælp ved at se en video i stedet for at vente på hjælp fra under-

viseren.  
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Opbygning af skolekapacitet med henblik på it-støttet undervisningsdifferen-

tiering (Aarhus Business College) 

 

Projektnummer: 141027. Aarhus Business College er hovedansøger, men yderligere seks skoler 

indgår i projektet.  

 

Tema: 1 - Undervisningsdifferentiering 

 

Formål og mål:  Formålet er at opbygge kapacitet på skolerne til at gennemføre IT-støttet un-

dervisningsdifferentiering, hvormed elevernes læringsudbytte øges. Målet er, at 1) 19 undervise-

re får certifikat i e-læringdidaktik, 2) 21 undervisningsforløb udvikles, 3) hver skole etablerer et 

koncept for it-støttet undervisningsdifferentiering og organiserer videndeling, 4) andre erhvervs-

skoler kan drage nytte af projektet.  

 

Deltagere: Målgruppen er underviserne, som samtidig er de udførende aktører. Eleverne har 

bidraget med feedback til videreudvikling. På nogle af skolerne er IT-ansvarlige og undervis-

ningskonsulenter desuden involveret for at bidrage til udviklingen og for at afhjælpe tekniske 

udfordringer.  

 

Indhold og form: 

- Projektetablering, herunder udarbejdelse af en indsatsteori for hver skole. 

- 19 undervisere får certifikat i e-læringsdidaktik med fokus på differentiering. Formen er 3 

tilstedeværelsesdage og 3 online-dage med oplæg, gruppearbejde, workshops samt op-

gaver mellem kursusgangene. Der er mulighed for individuel vejledning fra eVidensCen-

ter undervejs.  

- Underviserne udarbejder og afprøver 21 forløb. 

- Fagbaserede koncepter for læringsforløb med IT-støttet undervisningsdifferentiering ud-

arbejdes. 

- Underviserne præsenterer deres forløb og konceptbeskrivelsen for deres respektive fag-

teams, så der kan udvikles nye forløb i teamet.   

- Evaluering og afrapportering af projektet.  

 

Status: Der sker løbende afprøvning og videreudvikling af de udviklede forløb. Udvikling af 

spredningsmodeller og e-læringsstrategier er i gang (primo oktober 2019).  

 

Anvendte pædagogisk-didaktiske redskaber: De forskellige skoler anvender forskellige red-

skaber, bl.a. Moodle, Google Drev, OneDrive, WEB 2.0, Kahoot, Forms til quiz, MindMeister til 

MindMaps, Office 365 med Sharepoint som LMS. Desuden er der lavet film i SkoleTube, WeVideo 

og Screencast-O-Matic.  

 

Resultater/erfaringer (ift. styrkelse af digitale kompetencer samt elevernes læring): 

Det iterative workshop-format er særligt gavnligt for styrkelsen af undervisernes digitale kompe-

tencer, da det muliggør at underviserne kan prøve de udviklede didaktiske designs og de redska-

ber, de lige har lært. Nogle af skolerne oplever, at underviserne har svært ved at komme i gang, 

men erfaringerne er gode på de fleste skoler i den forstand, at underviserne laver nogle spæn-

dende forløb og lærer meget af det. Ved inddragelse af faglige videoer og Screencast-O-

Maticoplever lærerne mere aktivitet i klasserne, og at eleverne lærer mere.  
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Koncept for brug af chatplatform som IT-pædagogisk værktøj til styrket kob-

ling ml. skole og praktik (Business College Syd)  

 

Projektnummer: 141012 

 

Tema: 2 – Styrket kobling mellem skole- og praktikforløb 

 

Formål og mål: Formålet er styrke koblingen mellem skole- og praktikforløb ved at benytte et 

redskab til at håndtere kommunikationen i forbindelse med opfølgning på et overstået praktikop-

hold og forberedelse til skoleophold samt give sparring og feedback på opgaver stillet af skolen, 

som løses under opholdet i praktikvirksomheden. Denne digitale, faglige kommunikation skal 

understøtte elevens læring. Målet er, at 1) 5 undervisere kompetenceudvikles, så de kan fungere 

som superbrugere, 2) eleverne bliver fagligt udfordret, 3) den gennemsnitlige score på de delta-

gende hold er 4,5 i den årlige ETU på to spørgsmål: ”Jeg var godt forberedt til at komme i prak-

tik” og ”Jeg kan bruge det, jeg lærer i skolen, i praktikken”.  

 

Deltagere: Målgruppen er hovedforløbs-undervisere og deres elever. De udførende aktører er 

tovholderen og to digitaliseringsmindede undervisere, der har udviklet konceptet. Disse to under-

visere prøver det af på to lukkede hold, så der kun er to virksomheder involveret. Senere kompe-

tenceudvikles de øvrige undervisere, og der kobles også åbne hold på.  

 

Indhold og form: 

- Udvikling af konceptet 

- Opkvalificering af undervisernes IT-kompetencer 

- Afprøvning af konceptet, herefter tilretning og afprøvning igen.  

- Evaluering og udarbejdelse af guide 

- Pædagogisk dag, hvor underviserne præsenteret for hidtidige erfaringer 

- Udbredelse til alle hold  

 

Status: Skolen er i gang med at afprøve konceptet på to hold (primo oktober 2019)  

 

Anvendte pædagogisk-didaktiske redskaber: Teams bruges som kommunikationskanal til 

eleverne. Dette, vurderer skolen, er hensigtsmæssigt, da det gør det let at få kontakt til eleverne 

mellem skoleopholdene, bl.a. fordi Teams fås som app til mobiltelefoner og stort set fungerer 

som almindeligt kendte kommunikationskanaler som fx Messenger.  

 

Resultater/erfaringer (ift. styrkelse af digitale kompetencer samt elevernes læring): 

Skolen har koblet forskere fra Syddansk Universitet på projektet, som har lavet interviews med 

eleverne, og her er de foreløbige erfaringer, at eleverne er motiverede. Ydermere er det en for-

del, at eleverne er vant til at bruge noget tilsvarende Teams. Derudover påpeges det, at det er 

afgørende, at chatten kan foregå via mobilen, men det er en udfordring, hvis praktikstedet fx har 

en politik om, at man ikke har mobilen fremme på arbejdspladsen.  
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Blended Learning på hovedforløbene på NEXT Business (Kobling mellem skole- 

og praktikforløb) (NEXT Uddannelse København) 

 

Projektnummer: 141024 

 

Tema: 2 – Styrket kobling mellem skole- og praktikforløb 

 

Formål og mål: Formålet er at 1) styrke den digitale tilgang og relation mellem skole og virk-

somhed, 2) støtte målgruppen, så de kan tilrettelægge deres tid og få styrket deres læring og 

digitale kompetencer, 3) skabe bedre dialog og praksisnærhed mellem skole, praktiksted og elev.  

Målet er at 1) udvikle læringsformer, der kan hjælpe eleverne til at blive endnu stærkere, ek-

sempelvis i forbindelse med elevernes forberedelse forud for et skoleophold, 2) øge tilfredshed og 

udbytte af undervisningen hos elever og virksomhederne.  

  

Deltagere: Målgruppen er elever og undervisere på to hovedforløb: ”Kontor – specialet admini-

stration” og ”Specialet eventkoordinator” og sekundært virksomhederne. De udførende aktører er 

foreløbigt de tre undervisere, der er involveret i projektet. De øvrige undervisere bliver involveret 

på et senere tidspunkt. Eleverne og virksomhederne har bidraget med feedback i forbindelse med 

udviklingen.  

 

Indhold og form: 

- Baseline-studie 

- De tre involverede undervisere udvikler de oprindelige forløb, som afprøves. Den oprinde-

lige form på forløbene var en vekselvirkning mellem et par dage på skolen og et par dage 

i virksomheden.  

- På baggrund af evaluering med virksomheder og elever beslutter skolen at ændre for-

men, så der nu er tale om sammenhængene skoleforløb. Indholdet i forløbet er det 

samme som oprindeligt tænkt. Det nye koncept afprøves.  

 

Status: Skolen er i gang med at teste det nye koncept (primo oktober 2019).  

 

Anvendte pædagogisk-didaktiske redskaber: Der udvikles til hvert modul materiale til ele-

verne, som de kan tilgå inden, under og efter skoleforløbet, og som samtidig kan ruste eleverne 

til fagprøven. Dette materiale er blandt andet forskellige typer af videoer. Derudover anvendes 

Zoom til afholdelse af møder med virksomhederne forud for hvert modul, hvor de informeres om 

skoleforløbets indhold. Skolen arbejder nu med tre kategorier: a) Flipped classroom, b) Fall back 

- muligheden for at repetere, genbesøge teorier og emner til arbejdet med en case eller fagprø-

ve, c) Ekstra - dvs. bonuslæsestof, videobaseret og skriftlige materialer. 

 

Resultater/erfaringer (ift. styrkelse af digitale kompetencer samt elevernes læring):  

Skolen har endnu ingen resultater fra deres nye koncept. Deres erfaring fra Zoom-videomøderne 

er dog, at de øger fremmødet. 
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Virtual Reality dilemmaspil til styrkelse af kobling mellem skole og praktikfor-

løb (Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens) 

 

Projektnummer: 140964 

 

Tema: 2 – Styrket kobling mellem skole- og praktikforløb 

 

Formål og mål: Formålet med Virtual Reality (VR) dilemmaspillene er, at 1) forberede eleverne 

bedre på praktikken, 2) tilgodese og motivere elever ud fra læringsstile, 3) understøtte undervi-

sernes anvendelse af digitale redskaber og styrke deres digitale kompetencer i deres pædagogi-

ske praksis. Målet er, at 1) dilemmaspillene ruster eleverne bedre til deres praktikforløb og moti-

verer dem til læring og refleksion over handlinger i praksis, 2) anvendelsen af VR som lærings-

redskab øges, 3) underviserne oplever denne anvendelse som meningsfuld, 4) undervisernes 

kendskab til teknologien øges.  

 

Deltagere: Målgruppen er social- og sundhedshjælperelever, social- og sundhedsassistentelever 

samt undervisere på social- og sundhedsskoler. Det er medarbejdere på skolen samt kommunalt 

ansatte og praktikansvarlige, der har udviklet VR-spillene. Eleverne har været brugt som spar-

ringspartnere. Horsens Kommune har peget på, hvilket indhold, der skal være i videoerne.  

 

Indhold og form:  

- Arbejdsgruppe nedsættes (bestående af undervisere, repræsentanter fra praksis og en 

projektleder) 

- Udvikling af drejebøger til fire VR-dilemmaspil, som efterfølgende filmes. Det er en un-

derviser, der spiller elev, og filmene optages hos borgere og på et plejecenter i Horsens 

Kommune. 

- VR-dilemmaspillene anvendes i undervisningen, og eventuelt af praktikvejledere 

- Evaluering med elevere og undervisere.   

 

Status: Dilemmaspillene er udviklet, men endnu ikke taget i brug (primo oktober 2019).  

 

Anvendte pædagogisk-didaktiske redskaber: Indsatsen består af fire Virtual Reality-

dilemmaspil omhandlende usikkerhed i skole og praktik; den professionelle rolle ved et forventet 

dødsfald; magtanvendelse; mødet med borgeren, herunder omsorgspligt og omsorgssvigt. Ele-

ven ser i VR et videoklip, hvorefter eleven skal træffe et valg for at komme videre til næste vi-

deoklip i VR. Spillene kan også tilgås på PC uden VR-briller. Der er desuden udviklet et femte spil 

til skolens tredje uddannelse, pædagogisk assistent-uddannelsen, grundet efterspørgsel herfra.  

 

Resultater/erfaringer (ift. styrkelse af digitale kompetencer samt elevernes læring): 

Underviserne har fået kendskab til teknologien, men VR-dilemmaspillene er endnu ikke i brug, 

hvilket betyder, at det ikke er muligt at sige noget om erfaringer relateret til elevernes læring fra 

dette projekt. Spillene er pr. januar 2020 indarbejdet i skolens faste curriculum af undervisnings-

forløb, der løbende udrulles til elever og undervisere i Moodle.   

  



Rambøll - Erfaringsopsamling vedr. pulje til styrkelse af digitale kompetencer på erhvervsuddannelserne 

82 

Digitale brancheredskabers betydning for kobling mellem skole- og praktikfor-

løb (SOSU Nord) 

 

Projektnummer: 141031 

 

Tema: 2 – Styrket kobling mellem skole- og praktikforløb 

 

Formål og mål: Formålet er at skabe kontinuitet mellem skole og praktik ved at implementere 

et brancheredskab (VAR Healthcare), der benyttes af de fleste kommuner i regionen. Målet er at 

fremme elevernes læring, mindske frafald og forbedre elevernes trivsel, samt gøre eleverne for-

trolige i anvendelsen af IT.  

 

Deltagere: Målgruppen er eleverne på hovedforløbene til henholdsvis social- og sundhedshjæl-

per og social- og sundhedsassistent samt brobygningselever. Projektgruppen består af en pro-

jektleder, to uddannelsesledere og fem undervisere. 

 

Indhold og form: 

- Opstartsfase, hvor projektgruppen nedsættes og der udarbejdelse en projektplan 

- En temadag med oplæg fra ekstern VAR-konsulent, hvor alle undervisere deltagere.  

- En temadag med fokus på, hvordan praksis anvender VAR.  

- Projektgruppen udvælger relevante fag, som VAR afprøves i – og undervisningsmaterialet 

tilpasses inden. 

- Underviserne i projektgruppen udarbejder en plan for, hvilke fag VAR skal benyttes i 

fremover.  

- Evaluering og udarbejdelse af slutrapport samt formidling af resultater til udefrakom-

mende.  

 

Status: Underviserne har implementeret VAR Healthcare i både forberedelse og undervisningen, 

men der er forskel på, hvor længe de enkelte klasser har benyttet det. På grund af økonomi har 

skolen kun et vist antal logins til VAR, så eleverne sidder i grupper. De mangler afholdelse af 

temadag omkring praksis (primo oktober 2019). 

 

Anvendte pædagogisk-didaktiske redskaber: Skolen benytter VAR Healthcare. I VAR kan 

eleverne finde relevant viden og procedurer, der er evidensbaserede. Dette giver eleverne kend-

skab til de procedurer, man arbejder med i praksis.  

 

Resultater/erfaringer (ift. styrkelse af digitale kompetencer samt elevernes læring): 

VAR anvendes primært i somatik-undervisningen, da VAR ikke er udviklet til psykiatrien. De fore-

løbige erfaringer er, at når VAR anvendes både i undervisning og praksis, så forstår eleverne 

bedre vigtigheden af at være teoretisk velfunderede, når de kommer ud i praksis. Derudover får 

eleverne kendskab til evidensbaserede procedurer, som de kan læne sig op ad i praktikken. Dog 

kan VAR ikke stå alene, da fagbegreberne her ikke er forklaret i ’hverdagssprog’ i modsætning til 

i grundbøgerne – især ikke, når det er social- og sundhedshjælper-elever. Underviserne oplever 

også, at brugen af VAR i undervisningen har medført, at eleverne reflekterer mere over andre 

vinkler og teori/praksis-delen sammenlignet med tidligere.   
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Fælles digital progressionsmodel (Social og Sundhedsskolen Syd) 

 

Projektnummer: 141015. Medansøgere: Haderslev Kommune, Sønderborg Kommune, Tønder 

Kommune og Aabenraa Kommune.  

 

Tema: 2 – Styrket kobling mellem skole- og praktikforløb 

 

Formål og mål: Formålet er at udvikle, afprøve og implementere et didaktisk værktøj, der styr-

ker SOSU-elevernes digitale kompetencer og dannelse samt sikrer systematisk progression i ele-

vernes læring. Værktøjet skal understøtte praktikvejledere og underviserne heri, så eleverne 

opnår de kompetencer, som praksis efterspørger. Målet er, at 1) værktøjet anvendes på alle ho-

vedforløb, 2) eleven oplever sammenhæng og progression i udviklingen af digitale kompetencer 

og er bevidst herom, 3) eleven anvender en logbog i praktikken og på skolen.  

 

Deltagere: Målgruppen er alle eleverne på SOSU-skolen, dog hovedsageligt eleverne på hoved-

fagsforløb, da modellen er rettet mod det faglige område. Projektgruppen udvikler modellen og 

består af repræsentanter fra skolen og de fire medansøgere. På en workshop havde elever og 

vejledere mulighed for at give feedback på den udviklede model. Modellen skal anvendes af prak-

tikvejledere, undervisere og eleven selv. Derudover forventes det, at kommunerne vil anvende 

modellen til at styrke færdiguddannedes digitale kompetencer. 

 

Indhold og form: 

- Organisering: Projektgruppe nedsættes, udarbejdelse af tidsplan med videre. 

- Udvikling af den fælles digitale progressionsmodel. 

- Oplæring, afprøvning og tilretning. Afprøvning og udvikling finder sted sideløbende, bl.a. 

via den føromtalte workshop.  

- Implementering og forankring. 

 

Status: Modellen er foreløbigt udviklet analogt, og der er sendt en forespørgsel til STUK om mid-

ler til at udvikle modellen digitalt. Den er ikke taget i brug endnu, og der er ikke nogen undervi-

sere med endnu (primo oktober 2019).  

 

Anvendte pædagogisk-didaktiske redskaber: Den fælles digitale progressionsmodel, som er 

inddelt i seks områder, der er bygget op omkring Blooms taksonomi. Til hvert niveau er tilknyttet 

forskellige opgaver, som eleverne skal gennemføre for at rykke videre til det højere niveau. Op-

gaverne er øvelser og refleksionsspørgsmål.  

 

Resultater/erfaringer (ift. styrkelse af digitale kompetencer samt elevernes læring): 

Modellen er endnu ikke afprøvet endnu, hvorfor det ikke er muligt at sige noget om dette.  
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Vekseluddannelse helt tæt på (Tietgen) 

 

Projektnummer: 141030 

 

Tema: 2 – Styrket kobling mellem skole- og praktikforløb 

 

Formål og mål: Formålet er at sikre højere grad af transfer mellem indholdet på skole- og prak-

tikopholdene samt tættere samarbejde mellem praktikvirksomheder og uddannelsesstedet. 

Førstnævnte formål fremhæves dog som årsag til, at skolen har valgt tema 2. Skolen gennemfø-

rer evalueringer efter hvert skoleophold, og målet er at score 10 procent højere på spørgsmålet 

”Hvordan vurderer du sammenhængen mellem det, du lærer på dine skoleophold og det, du læ-

rer på din praktik/læreplads?” samt opnå et gennemsnit på 3 på spørgsmålet ”Min arbejdsgiver 

har forberedt mig på skoleopholdet, og min arbejdsgiver/læreplads har klare forventninger til, 

hvad jeg skal lære på skoleopholdet”.  

 

Deltagere: Målgruppen er handels- og administrationselever. To undervisere – en fra hver af de 

to uddannelser – har samarbejdet om at lave platformen. I fremtiden er det meningen, at alle 

moduler og valgfag på disse uddannelser bliver lagt ind på platformen, og så skal underviserne 

levere ind på platformen, så det både kan tilgås af elever og praktikvirksomhederne.  

 

Indhold og form:  

- Udvikling af platformens form og indhold 

- Testperiode, hvor en klasse og virksomhederne involveres 

- Platformen rettes om nødvendigt til 

- Platformen implementeres i alle handels- og administrations-klasser.  

- Skriftlig og mundtlig evaluering med eleverne, samt evaluering med involverede praktik-

virksomheder.  

 

Status: De er i udviklingsfasen og er endnu ikke gået ”live”. Det kommer formentlig i brug i no-

vember 2019, når der er skoleophold igen (primo oktober 2019).  

 

Anvendte pædagogisk-didaktiske redskaber: Skolen har i forvejen en læringsplatform, Can-

vas, hvor der deles undervisningsmateriale, men den hidtil anvendte del har praktikstederne ikke 

adgang til. Det er imidlertid muligt at lave et åbent område på læringsplatformen, som den oplæ-

ringsansvarlige og praktikstedet kan tilgå, og det er dette, som der arbejdes med i projektet.  

 

Resultater/erfaringer (ift. styrkelse af digitale kompetencer samt elevernes læring): Da 

den åbne del af læringsplatformen endnu ikke er udrullet, er der endnu ikke resultater i forhold til 

elevernes læring. De to undervisere har foreløbigt lært læringsplatformen bedre at kende, mens 

ledelsen ikke har været en del af udviklingen.  
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Den virtuelle praksis (Tradium og Randers Social- og sundhedsskole) 

 

Projektnummer: 141023 

 

Tema: 2 - Styrket kobling mellem skole- og praktikforløb 

 

Formål og mål: Formålet er at styrke koblingen allerede i grundforløbet ved systematisk at syn-

liggøre og inddrage erhvervets praksis i undervisningen via digitale/visuelle teknologier - og der-

igennem øge læring, motivation, mulighed for transfer samt minimere risikoen for ”praksischok” 

ved overgangen til hovedforløb og derved øge fastholdelsen. Målene er, 1) at udvikle 10 innova-

tive virtuelle praksisser, der kan styrke koblingen, 2) at de virtuelle praksisser er kvalificeret via 

fælles udvikling, sparring, afprøvning og evaluering, 3) udvikling af drejebog til undervisere for at 

sikre en systematisk brug af digitale teknologier samt at de anvendes ud fra pædagogiske og 

didaktiske overvejelser, 4) udvikling af drejebog til pædagogiske ledere ift. at understøtte im-

plementering af ny teknologi og klæde dem på til forandringsprocessen, 6) at elever motiveres 

og får forståelse for praksis, samt hvordan det lærte i skolen indgår i erhvervet. 

 

Deltagere: Målgruppe er undervisere fra fem erhvervsuddannelser og de respektive pædagogi-

ske ledere samt elever. De udførende aktører er primært undervisere fra både erhvervsskolen 

Tradium og SOSU.  

 

Indhold og form: 

- Kompetenceudvikling af pædagogiske ledere ift. styring og didaktik og af underviserne 

ift. praksis 

- Undervisere producerer nye virtuelle praksisser med støtte fra IT-pædagogisk konsulent, 

og læremidlerne kvalificeres både ift. deres didaktisk og praktiske anvendelse.  

- Afprøvning af virtuelle praksisser i undervisning på grundforløb med sparring undervejs.  

- Evaluering via spørgeskema (til elever, undervisere og ledere) og via interviews (med 

elever og alle undervisere). Dette samles i en drejebog med anbefalinger og faldgruber.  

- Sideløbende foregår kompetenceudvikling af pædagogiske ledere ift. at understøtte pro-

cessen og sikre forankring. Deres laves ligeledes i en anvendelses orienteret drejebog. 

 

Status: Projektet er lidt forsinket, men når leverancerne inden udløb af tidsfristerne. Der arbej-

des fx med VR-briller, og afdelingerne er i gang med at optage må film, som præsenteres for 

eleverne. Der arbejdes med løbende check-ins ved behov (primo oktober 2019).  

 

Anvendte pædagogisk-didaktiske redskaber: VR-briller er det primære omdrejningspunkt, 

ellers video, 360° kamera og omsluttende film/billeder.  

 

Resultater/erfaringer (ift. styrkelse af digitale kompetencer samt elevernes læring): 

Ifølge lederen har samarbejdet med andre (SOSU og andre afdelinger på Tradium) været godt og 

inspirerende. Vidensdeling har haft stor værdi, fx det at kunne se andre bruge VR-briller i praksis 

og have et udbytte af det. Underviserne er glade for at mødes med andre ligesindede ift. interes-

se og erfaring med det digitale. En interesse for IT hos underviserne er essentiel, da det kræver 

meget af dem selv. Oprettelse af et ”udviklingsmiljø”, hvor det er ok at lave fejl, er den bedste 

måde at lære på.  
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Online Port folio - et værktøj til elev - skole – praktiksted (ZBC Business, 

Næstved) 

 

Projektnummer: 141026 

 

Tema: 2 - Styrket kobling mellem skole- og praktikforløb 

 

Formål og mål: At udvikle/etablere et koncept, der fungerer som et fælles omdrejningspunkt for 

hhv. elever, skole og virksomheder på erhvervsuddannelser, så interaktionen mellem disse tre 

styrkes og koblingen mellem skolen som udbyder og virksomheden som praktiksted øges. Målene 

er 1) udvikling af koncept omkring en online portfolio med elevernes udarbejdelser på GF1, GF2, 

Hovedforløb og i praktik samt 2) udvikling af en website til præsentation af portfolio og til gensi-

dig kommunikation.  

 

Deltagere: Målgruppen er elever, underviser og praktiksteder på de merkantile uddannelser. 

Den udførende aktør har hovedsageligt været én projektleder, men med hjælp fra en medarbej-

der/webudvikler.  

 

Indhold og form: 

- Opstart: etablering af en projektgruppe, kortlægning af eksisterende løsninger, kvalitative 

interviews i de tre målgrupper og etablering af det endelige koncept. 

- Udvikling: brugerundersøgelser hos elev og praktiksted af det endelige koncept, udvikling af 

en platformwebsite-prototype samt afprøvning heraf i testgrupper.  

- Justering: sammenfatning af Best Practice, tilretning og justering i forlængelse af test og 

Best Practice og etablering af den endelige platformwebsite. 

- Udbredelse: udarbejdelse af markedsføringsmaterialer, spredning/tilgængelighed, gennem-

førelse af praktiske forløb, præsentation i netværk/på seminarer/pædagogiske dage, spred-

ning i virksomhederne via praktikkonsulenter. 

- Evaluering: procesevaluering og feedback.. 

 

Status: Oprindeligt ville de have købt selve udviklingen af platformen, men det var for dyrt, og 

de fandt muligheder i Office. Der er lavet en skabelon for portfolio til GF1 og den skal nu udvides 

til GF2, hovedforløb og praktiksted. De er i gang med at lave brugerrejser, forklarings-videoer til 

virksomheder og er så småt begyndt at instruere undervisere i anvendelse (primo oktober 2019).   

 

Anvendte pædagogisk-didaktiske redskaber: Den online portfolio skal oprettes i Google Si-

tes og lægges ind i deres læringsplatform, Moodle.  

 

Resultater/erfaringer (ift. styrkelse af digitale kompetencer samt elevernes læring): De 

har haft udfordringer med GDPR ift. deling af oplysninger mellem de tre parter. De har erfaret, at 

det er vigtigt at underviserne kan se formålet, hvorfor man skal italesætte indgangsvinklen. Le-

delsen har ansvar for at hjælpe underviserne med at forstå det og ikke blot presse det igennem. 

Indtil videre har der været positivt feedback fra de praktikkonsulenter og elever, der har arbejdet 

med skabelonen.  
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Styrkelse af samarbejdet omkring NyMesterlære elevers praktikoplæring (In-

stitut for Odontologi og Oral Sundhed, Aarhus Universitet) 

 

Projektnummer: 141013 

 

Tema: 2 – styrket kobling mellem skole- og praktikforløb 

 

Formål og mål: Formålet er at motivere NyMesterlære-eleverne til at være mere aktive i deres 

egen læringsprogression, hvormed deres læring styrkes. Målet er, at NyMesterlære-elevernes 

teoretiske niveau svarer til de elever, der følger det ordinære grundforløb på Tandklinikuddannel-

sen. På hovedforløbet skal der således ikke være forskelle i elevernes teoretiske niveau afhængig 

af, om eleven har taget grundforløbet på skolen eller i NyMesterlære.  

 

Deltagere: Målgruppen er NyMesterlære-eleverne, mens underviserne er de udførende aktører, 

da det er dem, der kommer til at lægge ting op på læringsplatformen.  

 

Indhold og form: Interaktiv fjernundervisning. De foreløbige tanker omkring aktiviteterne er, at 

eleverne eksempelvis kan blive bedt om at dække op til en behandling og forklare dette.  

 

Status: Projektet er forsinket af række årsager. Skolen har kontaktet STUK for at få projektet 

forlænget. En underviser har arbejdet på den teoretiske del, og de øvrige undervisere er endnu 

ikke koblet på (primo oktober 2019).  

 

Anvendte pædagogisk-didaktiske redskaber: Der skal arbejdes på en læringsplatform, men 

det er endnu ikke besluttet hvilken. Foreløbigt er der udarbejdet nogle små eksempler bestående 

af pdf-filer med links, der sendes ud på mail til eleverne. Linkene kan være til YouTube, Socrative 

eller et PowerPoint, som underviseren har speaket.  

 

Resultater/erfaringer (ift. styrkelse af digitale kompetencer samt elevernes læring): På 

nuværende tidspunkt har én underviser arbejdet meget på den teoretiske del, hvorfor det ikke er 

muligt at sige noget om resultater.  
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BILAG 2: OVERSIGT OVER REDSKABER ANVENDT I 

PULJENS PROJEKTER 

 

AR: Forkortelse for Augmented Reality. Univers, hvor brugerne (eleverne) ser virkeligheden, som 

den er, men med et ekstra lag oven på, fx figur eller lyd.  

 

Autodesk Inventor: Software til produktdesign og konstruktion i 3D.  

 

AVR Creator: App, der kan bruges til at producere læringsmoduler i AR og VR. 

 

Canvas: Digital læringsplatform (se ’LMS’), som både bruges af erhvervsskoler (typisk inden for 

handel og detail) og detailkæder.  

 

Flashcard: Kort, der har en information på hver side, fx et begreb eller spørgsmål på den ene 

side og definitionen eller svaret på spørgsmålet på den anden side. Kan fx bruges til at hjælpe 

elever med at huske eller repetere begreber.  

 

Forms: Både Google og Microsoft har udviklet værktøjer med navnet Forms, men begge er 

værktøjer til at foretage undersøgelser, hvor der indsamles oplysninger, som automatisk opstilles 

i fx diagrammer. Skolerne bruger bl.a. Forms til quizzer.  

 

Google Docs: Webbaseret kontorpakke, der bl.a. består af tekstbehandlingsprogram, regneark 

og præsentationsværktøj, og som er kompatibelt med hhv. Word, Excel og PowerPoint.  

 

Google Drev (Google Drive): Webbaseret system, der bruges til fillagring og synkronisering.  

 

Google Sites: Værktøj, som bruges til at oprette hjemmesider. Har til hensigt at gøre det nemt 

at oprette en hjemmeside, selv om man ikke kan designe eller programmere.  

 

iMovie: Filmredigeringsprogram, som følger med Apple-produkter.  

 

Itslearning: Struktureret, digital læringsplatform (se ’LMS’), der er udviklet til undervisning.  

 

Kahoot: Quizprogram. Quizzer oprettes på kahoot.com, og eleverne konkurrerer mod hinanden i 

klassen ved at tilgå den pågældende quiz med en kode via kahoot.it.  

 

Kaizena: Evalueringsredskab, der er særligt beregnet til uddannelsessektoren. Læreren kan fx 

bruge det til at give den enkelte elev feedback. Kommentarerne kan fx indsættes som lyd eller 

tekst.  

 

LMS: Forkortelse for Learning Management System. Fællesbetegnelse for læringsplatforme. Læ-

ringsplatforme bruges til at dele viden og praktiske informationer (typisk mellem elever og lære-

re) samt til at tilrettelægge, gennemføre, evaluere, fastholde og dele undervisningsforløb med 

brug af forskellige digitale læremidler.  
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Mindmeister: Webmaseret værktøj til online-mindmapping. Kan bl.a. bruges til at brainstorme 

eller tage noter.  

 

Moodle: Struktureret, digital læringsplatform (se ’LMS’), der er udviklet til undervisning.  

 

Office365: Microsofts programmer, bl.a. Word, Excel, Outlook, OneDrive, Skype og Teams. 

 

OneDrive (Microsoft OneDrive): Tjeneste, der bruges til fillagring og synkronisering.  

 

OneNote: Program, der kan bruges til at skrive noter i, men OneNote kan også benyttes som 

ustruktureret, digital læringsplatform (se ’LMS’).  

 

OneNote Class Notebook: Særlig version af OneNote, der er beregnet til at arbejde med i klas-

selokalet, hvor eleverne bl.a. kan arbejde samtidigt i samme dokument, men også aflevere op-

gaver. Lærerne kan både give feedback i form af indtalt lyd eller skriftlige kommentarer.  

 

Padlet: Onlineværktøj, hvor der kan udarbejdes virtuelle tavler, dokumenter og hjemmesider. Fx 

kan eleverne lægge virtuelle post-its op med fx deres brainstorm eller svar på en opgave på en 

virtuel tavle, som alle på klassen kan se.  

 

Peergrade: Redskab til at give feedback.  

 

Planet eStream: Værktøj til at producere videoer.  

 

QR-kode: En særlig form for stregkode, som man kan scanne, fx med en smartphone, hvorefter 

indholdet af koden indlæses på skærmen. Indholdet kan fx være link til en hjemmeside med in-

formation el.lign.  

 

Quizlet: Program, der kan tilgås via computeren eller en smartphone, hvor der kan oprettes 

flashcards (se Flashcard), så eleven kan øve sig i at huske begreber.  

 

Screencast-O-Matic: Værktøj, der bl.a. muliggør at optage, hvad der foregår på computer-

skærmen, samtidig med at der tales ind over. Fx kan man filme, mens man navigerer rundt i et 

computerprogram og samtidig forklarer, hvad man gør. 

 

Simulationsbaseret læring: Giver mulighed for at arbejde med forskellige scenarier i en reali-

stisk – men kunstig – verden. Anvendes fx til simulerede virksomhedsbesøg.  

 

Skoletube: Giver adgang til (med UNI-login) at producere film ved brug af en række online-

værktøjer.  

 

Socrative: Program til quizzer.  

 

Streams: Kan bruges til, at eleverne laver og uploader film.   

 

Survey Monkey: Webbaseret software, der bruges til at gennemføre online-

spørgeskemaundersøgelser.  



Rambøll - Erfaringsopsamling vedr. pulje til styrkelse af digitale kompetencer på erhvervsuddannelserne 

90 

 

Sway (Office Sway): Præsentationsværktøj, hvor det er muligt at kombinere forskellige medier 

(tekst, lyd, billeder).  

 

Teams (Microsoft Teams): Kommunikations- og samarbejdsplatform, som kan tilgås via com-

puter eller en app på mobilen. Kan dels bruges til kommunikation mellem elever og lærere, dels 

som læringsplatform, hvor lærerne kan dele undervisningsmateriale, praktiske informationer og 

hvor eleverne kan aflevere opgaver.  

 

VAR Healthcare: Værktøj, som sundhedsfagligt personale kan bruge bl.a. som opslagsværktøj 

inden for det somatiske område. VAR kan dermed bidrage til at træffe evidensbaserede beslut-

ninger.  

 

Web 2.0-produkter: Web 2.0-produkter er produkter, hvor brugerne selv skaber indhold, net-

værker og deler information online. Dette står i modsætning til Web 1.0-produkter. YouTube er 

et eksempel på et Web 2.0-produkt. 

 

WeVideo: Program til at redigere videoer.  

 

VR: Forkortelse for Virtual Reality. Fuldt ud computersimuleret miljø, som brugerne (ofte elever-

ne) er en del af og kan påvirke (typisk ved brug af VR-briller).  

 

XR: Betegnelse for alle virkelige og virtuelle miljøer, der er genereret af computergrafik. X’et er 

en variabel, der kan stå for ethvert bogstav. 

 

Zoom: System til at afholde videokonferencer.  

 

 




