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 Det er vanskeligt at forudsige præcis, hvad 
fremtidens kompetencebehov bliver 

 Det betyder, at vores børn og unge skal 
uddannes til …

… at løse problemer, som endnu ikke kendes
… med teknologi, som endnu ikke er opfundet
… i jobs, som endnu ikke eksisterer

Teknologiens udvikling skaber udfordringer og 

muligheder i uddannelsessektoren

Den teknologiske udvikling går hurtigere end nogensinde



Kilde: wearesocial.com





Status i Danmark

Hvordan står det egentlig til med at omsætte digitale 
muligheder til bedre læring i undervisningssektoren?



Teknologi i undervisningen

På den ene side…

… er vi kommet langt

 500 mio. kr. bl.a. til udvikling af marked for digitale 

læremidler på folkeskoleområdet 

 Udrulning af digitale læringsplatforme og it-

infrastruktur  på samtlige folkeskoler

 Forskning og viden om hvad der virker

 Informatik i de gymnasiale uddannelser

 Demonstrationsskoleforsøg

 Digitale prøver i gymnasiet

 Strategi for den digitale erhvervsuddannelse

 Kampagner om digital dannelse



Status for it i folkeskolen
Hovedpointer om udviklingen fra 2014-2018

2014 2018

Markedet 

for digitale 

læremidler

Begrænset udbud af og marked for 

digitale læremidler.

For skolelederne oplever 86 %, at der de sidste 

fem år er sket en positiv udvikling i kvaliteten af 

digitale læremidler. 

83 % af skolelederne oplever en positiv udvikling 

i omfanget af udbuddet.

Indkøb af 

digitale 

læremidler

Indkøb af digitale læremidler var 

supplement til det analoge indkøb, og 

indkøbet blev primært varetaget 

decentralt på skolerne.

82 % af lærerne angiver, at skolen i dag i forhold 

til for fem år siden køber færre analoge og flere 

digitale læremidler.

Der spores en udvikling i retningen af en øget 

centralisering af indkøbet af digitale læremidler. 

Infrastrukt

ur 

på 

skolerne

Mange lærere oplevede, at skolernes it-

udstyr og internetadgang ikke fungerede 

optimalt. 

Andelen af lærere, der oplever praktiske og 

tekniske udfordringer, er faldet fra 22 % i 2014 

til 12 % i 2018.



Læringsplatforme er nye i 

undervisningen – Skaber muligheder?
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Ny arbejdskultur



Teknologi i undervisningen

På den anden side… 
 Teknologiforståelse i folkeskolen

 Digitalisering på erhvervsuddannelserne

 Grundfag i teknologiforståelse i EUD

 Kompetenceudvikling af lærere på alle niveauer  

 Virtuelle laboratorier i udskoling, GYM og EUD

 National Digitaliseringsstrategi på VEU-området

 FVU-digital (it-fag for voksne)

 Bedre brug af data og dataetik

… er der stadig brug for nye 
initiativer fx 



Handlingsplan for teknologi 
i undervisningen

Mål 1: Danske børn, unge og voksnes 
teknologiforståelse og digitale kompetencer skal 
styrkes på alle uddannelsesniveauer, så de kan være med til 
at skabe fremtidens samfund.

Mål 2: Danmarks styrkeposition i forhold til anvendelsen af 
it i undervisningen skal fastholdes og fortsat udvikles – vi 
skal tage hånd om både teknologiens muligheder og 
faldgruber, så alle bliver så dygtige, som de kan.



Indsatsområder i 
handlingsplanen

1. Styrket teknologiforståelse for alle børn, unge og voksne

2. Styrkede digitale kompetencer hos lærere, ledere og pædagogisk 
personale 

3. Bedre brug af it i undervisningen

4. Brugervenlig digital infrastruktur og læremidler

5. God brug af data og dataetik.



Initiativer i ny handleplan

Grundskole

Forsøg med obligatorisk 

teknologiforståelse 

VEU

Stærkere basale it-

færdigheder for voksne

med nyt fag: FVU-digital

DM i Digitale Skills

Styrkelse af markedet for digitale læremidler

Gymnasiale udd.EUD

Demonstrationsskole-

forsøg: Digital dannelse 

og kompetencer

Forskningsprojekt om 

hvordan digitalise-

ring kan understøtte

undervisningen

Digitale kompetencer i 

afsluttende prøver 

Databrug og data-etik (inkl. GDPR)

Center for 

digitalisering på EUD 

Opfølgning på stra-

tegi for den digitale EUD

Online 

kompetenceudvikling

Opfølgning på indsats

for it i folkeskolen

It-baseret inklusion

Indsats for understøttelse af elevers adgang til virtuelle laboratorier

National 

strategisk indsats 

for digitalisering af 

VEU-området 

Informatik som fag 

på gymnasiale

uddannelser 

Nyt grundfag i 

teknologiforståelse

Afprøvning af værktøj 

til vurdering af digitale

kompetencer

(Dig Comp Selfie)



Fra bruger 

til skaber af 

teknologi

Behov for kritisk

refleksion – myten

om de digitalt

indfødte
Alle børn skal 

have adgang til

teknologi-

forståelse

Starte i en tidlig

alder – udnytte 

børns nysgerrig-

hed  

Vækst-perspektiv. 

Nye forretnings-

modeller og 

jobfunktioner 

Udvikling i andre

lande, EU, OECD 

mv.

Grundlag for 

deltagelse i et 

digitalt samfund

Hvorfor obligatorisk 
Teknologiforståelse?

Nye kompetencer 

til en ny generation 



Lotteri – hvem vinder?
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Fra bruger 

til skaber af 

teknologi

Behov for kritisk

refleksion – myten

om de digitalt

indfødte
Alle børn skal 

have adgang til

teknologi-

forståelse

Starte i en tidlig

alder – udnytte 

børns nysgerrig-

hed  

Vækst-perspektiv. 

Nye forretnings-

modeller og 

jobfunktioner 

Udvikling i andre

lande, EU, OECD 

mv.

Grundlag for 

deltagelse i et 

digitalt samfund

Hvorfor obligatorisk 
Teknologiforståelse?

Nye kompetencer 

til en ny generation 



Kapacitetsopbygning 

på læreruddannelserne og 

Kompetenceudvikling af lærerne

Afprøvning på 40-50 skoler

1. Selvstændigt fag 

2. Integreret i 2-4 udvalgte eksisterende fag

3. Integreret i udvalgte fag på tidlige klassetrin 

og selvstændigt fag på senere klassetrin

Udvikling af fagformål, mål, læseplan og vejledning

Ekspertskrivegruppe har denne opgave. 

Forsøgsprogrammet

Forløber over tre skoleår fra 2018-2021, afsat 68 mio. kr.

Evaluering og politisk beslutning om evt. permanentgørelse



Nyt fag i folkeskolen
Hvad handler det om…

I udviklingen af det faglige indhold skal der være fokus på, at faget skal være almendannende, 

kreativt og skabende. 

07-09-2018Fra kommissorium for ekspertskrivegruppe 

Side 18

• Teknologiens og automatiseringens betydning i samfundet, herunder forståelse for 

sikkerhed, etik og konsekvenser ved digitale teknologier 

• Computational thinking (informatik) som vidensområde, herunder grundlæggende 

viden om netværk, algoritmer, programmering, logisk og algoritmisk tænkning, 

abstraktion og mønstergenkendelse, datamodellering samt test og afprøvning 

• Iterativ designproces i en vekselvirkning mellem at forstå den verden, som der designes til og

de digitale teknologier, der designes med. 

• Kompleks problemløsning, hvor børn gennem forståelse for designprocesser skaber nye 

løsninger med digitale teknologier og lærer at argumentere for deres relevans.



Nye digitaliseringsstrategier 

- fælles udfordringer

07-09-2018

Indsæt note og kildehenvisning via Sidehoved og sidefod Side 19

Skoleledelse

Lærerkompetencer

Læreruddannelse



Side 20

• 78 pct. af pigerne og 66 pct. af drengene ml. 15 og 19 år bruger mere end 2 timer om dagen på

sociale medier. For de 12-14-årige er det 72 pct. af pigerne og 65 pct. af drengene

Forstyrrelser 

Stress, ”like-kultur” og FOMO

BØRN OG UNGE BRUGER SOCIALE MEDIER ”HELE TIDEN”
Hvornår på dagen bruger man sociale medier?
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Aldrig Ved ikke

Hvor ofte bruger du din telefon og/eller computer til noget, der ikke har med skolen at 

gøre, når du sidder til undervisning?

Grundskole Ungdomsuddannelser Øvrige
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I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke

Synes du, at det forstyrrer undervisningen, når én eller flere af dine klassekammerater 

bruger sin telefon/ computer til noget, der ikke har noget med skolen at gøre?

Grundskole Ungdomsuddannelser Øvrige

75 %
Brug af 

mobil i 

timerne 

forstyrrer

82 %
Eleverne har 

svært ved at 

koncentrere 

sig
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What’s next…

Ny national kommunikationsplatform





https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiJ4sL1w6jdAhXGaFAKHY5EAjUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.dr.dk/radio/dr-ultra/noerd-tv/ultra-bit-intro-til-din-micro-bit&psig=AOvVaw3aNeJtVpvLnRB6bDhLUCll&ust=1536397235807908
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjU2r7Nw6jdAhVRb1AKHZsuDtoQjRx6BAgBEAU&url=https://www.computerworld.dk/art/243623/morgen-briefing-hver-tredje-skole-nu-tilmeldt-ultra-bit-hoeje-loenkrav-kan-ramme-netcompanys-boersnotering-tidligere-nets-chef-skifter-til-kryptovalutafirma-apple-aktien-igen-paa-rekordniveau&psig=AOvVaw2N15bZyVpUrLPWzdursqab&ust=1536397153933429


Playful Learning

Partnerskab på tværs af alle 
pædagog-/læreruddannelser 
og LEGO Foundation. 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiO09yAxqjdAhVCPVAKHe4UCqkQjRx6BAgBEAU&url=https://www.business.dk/detailhandel/lego-fonden-skal-finde-ny-direktor&psig=AOvVaw1jBs2bV_HraeFNRg8UpliC&ust=1536397804901529


Tak for ordet

07-09-2018

Indsæt note og kildehenvisning via Sidehoved og sidefod Side 25


