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Begejstringen for digital teknologi og data har affødt store investeringer i teknologi i 
folkeskolen. Men de handler ofte om at sætte strøm på lærebøgerne, tavlen og det, man 

plejer, lyder kritikken fra to forskere i it og didaktik. De efterlyser en kobling mellem 
teknologi og moderne, progressiv læringsteori og pædagogik.

Af Maj Juni

 D
anmark er langt fremme i 
skoene, når det gælder om at 
fylde teknologi i folkeskolen. 
Og det har vi været længe. 
Allerede tilbage i 1980‘erne 

tog det fart med visioner om at lære eleverne 
at bruge computere til programmering, mens 
det i årtiet efter handlede om at lære tekst-
behandling og bruge computere i undervis-
ningen. Hen omkring årtusindeskiftet “går 
det rigtig amok”, konstaterer professor MSO 
og forsker i it og fagdidaktik fra DPU, Aarhus 
Universitet, Jeppe Bundsgaard. 

“Allerede i 1990'erne begynder man at købe 
stort ind og sige, vi skal have computere til 
alle, men den største bølge af teknologiind-

køb i folkeskolen kommer i 2000'erne, hvor 
der kommer rigtig mange bærbare compu-
tere og interaktive whiteboards ind i skolen. 
I 2010'erne handlede det meget om iPads og 
investeringer i digitale læremidler. Lige nu 
er det 3D-printere, droner og robotter.  Der 
har været et konstant og konsekvent fokus 
på indkøb af teknologi,” siger Jeppe Bunds-
gaard, som mener, at selve undervisningen 
som udgangspunkt har været underordnet 
fascinationen af teknologien.

“I de senere år har der så været en indsats 
i forhold til digitale læremidler, som i hvert 
fald har været positiv i den forstand, at der 
nu faktisk er noget at bruge computerne til 
på daglig basis,” siger han. 

Opblomstringen af digitale læremidler er 
sket parallelt med udrulningen af en aftale ›

»Det er en økonomisk 
logik, som kommer fra 
spillere som Google og 
Facebook. Data is the 

new oil, som man siger. 
For de store spillere er 

det synligt som positive 
tal på bundlinjen. Den 
logik er ikke så simpel 

at oversætte til et 
undervisningssystem.«

Ulf Dalvad Berthelsen

SKOLEN ER 
LANGT FREMME I 

DE FORKERTE 
IT-SKO
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»Min drøm er, at vi kan skabe en situation, hvor eleverne 
arbejder selvstændigt og i grupper og undersøger 

ting, kommunikerer med den omgivende verden og 
producerer løsninger på problemer. Alt imens læreren 
bistår som sparringspartner og vejleder. Teknologiens 

rolle er at fungere som en slags stillads.«

Jeppe Bundsgaard 

mellem regeringen og KL fra 2014 – det 
såkaldte brugerportalsinitiativ, som har til 
formål at lave en samlet digital indgang til 
folkeskolen. Ulf Dalvad Berthelsen, der er 
lektor på DPU, Aarhus Universitet, har nær-
studeret initiativet, som han vurderer bygger 
på en ugennemtænkt forestilling om it. 

 “Brugerportalsinitiativet har betydet, at 
der er givet store beløb som indirekte støtte 
til de digitale læremidler med henblik på 
at integrere dem i systemerne. Der er ikke 
noget galt i at investere i infrastrukturen, 
men forestillingerne om, hvad udbyttet og 
resultaterne ville blive af de investeringer, har 
været ret optimistiske. De bygger på nogle 
forestillinger om, at digitalisering i sig selv er 
godt, uden at man har reflekteret over det,” 
fortæller han.

Data er det nye olie 
En af forventningerne er præget af en da-
tabegejstring, hvor man forestiller sig, at jo 
flere materialer man producerer, jo flere data 
får man.

“Men det har vist sig, at det er virkelig 
svært at bruge de data meningsfuldt. Og 
med de nye EU-regler for databeskyttelse 
(General Data Protection Regulation, red.) er 
det svært at indsamle, opbevare og bruge de 
data til noget. Man kan ikke uden videre give 
data videre til skolepsykologen fra et digitalt 
middel. For hvem har fx ret til at kigge ind og 
lave profiler og diagnoser?” 

Ulf Dalvad Berthelsen vurderer, at den 
forestilling, der har drevet Brugerportalsini-
tiativet, er skrevet frem med en begejstring 
lånt fra erhvervslivet. 

“Det er en økonomisk logik, som kommer 
fra spillere som Google og Facebook. ‘Data 
is the new oil’, som man siger. For de store 
spillere er det synligt som positive tal på 
bundlinjen. Den logik er ikke så simpel at 
oversætte til et undervisningssystem. Positive 
tal er også en del af en kommunes system – 
men det tæller også, at børnene lærer noget. 
Og set fra et forskningsmæssigt synspunkt 
er det svært at vise positiv sammenhæng 
mellem digitalisering og læringsudbytte,” 
siger han. 

Det er især en mere progressiv pædagogisk 
tænkning i forhold til digitalisering, Ulf 
Dalvad Berthelsen efterlyser. 

“Teknologibegejstring til trods er de syste-
mer, der bliver implementeret, nogle relativt 
rigide, konservative systemer, som bygger på 
nogle simple forestillinger. Et eksempel er 
investeringen i et kommunikationssystem, så 
man kan skrive beskeder til forældre og lære-
re. Det har man altså kunnet meget længe”. IL
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Brugerportalsinitiativet (BPI) er en aftale 

fra 2014 mellem regeringen og KL om 

at give folkeskolen en samlet indgang 

til it. Målet har dels været at give alle 

folkeskoler en læringsplatform over 

en årrække – platformen indkøbes af 

kommunen. Den enkelte kommune kan 

vælge, hvilken platform kommunens 

skoler skal bruge. Desuden er det en del 

af BPI at få den fælleskommunale kom-

munikations- og samarbejdsplatform 

Aula ud til alle skoler inden august 2019.

BRUGERPORTALER 
I SKOLEN

jeg godt frygte, vi igen kommer til at stå i 
lignende situationer. Derfor er det vigtigt at 
overveje, hvad det er for en undervisning, vi 
gerne vil fremme. Det svære er faktisk ikke 
at få pengene op af lommen og købe noget 
teknologi. Det svære er at få lærerne til at 
forandre deres praksis med den teknologi,” 
siger han. 

Et uudnyttet potentiale 
Jeppe Bundsgaard peger også på, at de senes-
te års undersøgelser af undervisningspraksis 
på skolerne tyder på, at færdighedstræning 
og orienteringen mod rigtige eller forkerte 
svar stadigvæk fylder meget. 

“Folkeskolen er måske ikke så elevcentreret, 
projektorienteret og samarbejdende, som 
man kunne tro og ønske. Vi har brug for at 
fokusere på, at lærerne får tid og mulighed 
for at samarbejde om udvikling af deres 
praksis, så eleverne bliver mere aktive i 
undervisningen. Det arbejde og den kom-
plekse praksis skal vi bruge teknologien til at 
understøtte,” siger han og tilføjer, at det her 
er vigtigt at kende styrken ved det menneske-
lige møde. 

“Det ‘den gamle lærer’ kunne, var at relatere 
og formidle sin egen begejstring og støtte 
eleverne til at arbejde, hvor de var, med de 
udfordringer, de havde. Den type undervis-
ning er et dansk kendemærke. Min drøm 
er, at vi kan skabe en situation, hvor elev-
erne arbejder selvstændigt og i grupper og 
undersøger ting, kommunikerer med den 
omgivende verden og producerer løsninger 

Også Jeppe Bundsgaard efterlyser et større 
fokus på didaktikken og en mere dæmpet 
teknologibegejstring. 

“Der har været et politisk fokus på at 
digitalisere hele samfundet. I forhold til skole 
har det ofte handlet om at sørge for, at der 
er noget teknologi, læreren kan bruge. Med 
en forestilling om, at når lærerne bare får 
noget teknologi, så finder de også ud af at 
bruge den. Men der er snarere sket det, at 
teknologierne er blevet brugt i enkeltstående 
forløb og så ellers lagt til side,” siger Jeppe 
Bundsgaard.

Not so smart boards 
Som eksempel peger begge forskere på de 
interaktive whiteboards eller smartboards, 
der har erstattet den klassiske tavle i de fleste 
undervisningslokaler i skolen. 

“De er i meget lille omfang brugt som 
andet end en tavle eller projektor på trods 
af, at der var meget snak om alle de ting, 
man kunne med dem. Men det interaktive 
whiteboard repræsenterer en traditionel fo-
restilling om skolen, hvor læreren skal stå ved 
tavlen og illustrere ting, nu bare med billeder 
og forskellige softwareløsninger, som ikke er 
didaktisk tænkt.”

Ulf Dalvad Berthelsen mener også, at 
eksemplet med de elektroniske tavler er 
symptomatisk for, hvordan der bliver inves-
teret i teknologi uden tanke på, hvordan den 
skal bruges. 

“Jeg tror, der i mange klasser hænger 
smartboards, som mest bliver brugt til at se 
YouTube-videoer på i frikvartererne. Blandt 
andet fordi de kommer med en masse teknis-
ke problemer, som gør dem svære at bruge 
i undervisningen. Det er simpelthen ikke 
tænkt igennem. På samme måde skifter man 
nu bogformatet ud med digitale læremidler 
uden egentlig at tænke over, hvordan de skal 
virke i undervisningen,” vurderer han. 

Et af problemerne er ifølge Jeppe Bunds-
gaard, at de forskellige digitale løsninger ikke 
opstår for at imødekomme et behov, som 
findes ude i undervisningen. 

“De, der har taget beslutningen, har enten 
været politikere med handlekraft eller 
teknikere med teknologifascination. Det har 
lidt for sjældent været folk med didaktisk 
nyskabende tanker, som har tænkt, at det her 
didaktiske problem kan teknologien hjælpe 
mig med at løse.” 

Jeppe Bundsgaard vurderer, at erkendelsen 
af teknologibegejstringens bagside er mere 
udbredt i dag end tidligere. 

“Men når jeg ser på fascinationen af 
3D-printere, droner og robotter i dag, kan 

på problemer. Alt imens læreren bistår som 
sparringspartner og vejleder. Teknologiens 
rolle er at fungere som en slags stillads,” siger 
Jeppe Bundsgaard.

Han peger også på undersøgelser, der viser, 
at elever, som går i skoler med rigtig meget 
it-anvendelse, klarer sig dårligere fagligt end 
elever, der går på skoler med middel it-an-
vendelse.

“Det er ikke godt at vide, hvad der er 
grunden til det, men det er værd at være 
opmærksom på.” 

Ulf Dalvad Berthelsen vurderer, at ind-
holdet på undervisningsportalerne langt fra 
udnytter de digitale muligheder. 

“Set med pædagogiske øjne er det nogle 
meget konservative systemer, hvor man 
sidder og løser opgaver på en computer eller 
sender simple beskeder. Hvorfor skal elev-
erne og lærerne kommunikere online, når 
eleverne er i skole 30 timer om ugen og kan 
snakke med læreren?”

“Der er rigeligt at kritisere, men det er også 
en vigtigt pointe, at der er et stort uudnyt-
tet potentiale. Digitalisering er en politisk 
mærkesag, og skolen har været langt fremme 
og har meget hardware og mange systemer. 
Det, der vækker undren, er, at det aldrig har 
gået hånd i hånd med progressiv pædagogisk 
tænkning.” 

ULF DALVAD BERTHELSEN er lektor 
på DPU, Aarhus Universitet og for-
sker i sprog, literacy og integration 
af digitale teknologier i læringsmil-
jøer. Han underviser på Kandidat-
uddannelsen i didaktik - dansk 

JEPPE BUNDSGAARD er professor 
MSO ved DPU, Aarhus Universitet 
og forsker i fagdidaktik og it med 
særligt fokus på danskfaget. Han 
underviser på Kandidatuddannel-
sen i didaktik - dansk.

Læs mere: 

Jeppe Bundsgaard: Digital dannelse, Aarhus Universi-
tetsforlag, 2017.


