
Kreativ digital faglighed – efteruddannelse 
og faglig udvikling i samspil 

Udfordring – skolen til det teknologiske samfund: 

Den teknologiske udvikling (hovedsageligt IT) udfordrer fagligheden i skolen på flere måder.  

 Nye typer af tekster og genrer der trækker på interaktivitet (fx computerspil og 

twitterdialoger) opstår løbende, og skal behandles i fx danskfaget. 

 Digitale værktøjer kan klare rigtigt meget af det vi tidligere anså som værdifuld faglig viden 

(fx inden for matematik og sprogfagene). 

 Digitale teknologier tilbyder helt nye muligheder for at gøre undervisningen bedre – fx 

gennem videooptagelser, portefolio og interaktive tests. 

 Innovationspresset på vores samfund nødvendiggør at uddannelse rettes imod at skabe 

teknologi – ikke kun begå sig i et teknologisk samfund.  

Alle disse udfordringer peger i retning af et behov for en udvikling af begreberne fag og 

undervisning. En sådan reformering af undervisning skal på den ene side være radikal - 

udfordringen kræver en reel gentænkning - men på den anden side skal i sådan gentænkning være 

funderet i/gro ud af skolens liv og lærernes fagopfattelse.  

 

Løsning – små skridt og samarbejde imellem forskning og praksis: 

For at imødegå udfordringen beskrevet ovenfor vil vi opsætte mindre læringsfællesskaber imellem 

lærere og it-didaktiske eksperter. Denne tilgang har flere fordele:  

 Kommunens lærere vil aktivt deltage i udviklingen af en ny digital faglighed – og har 

dermed ejerskab til denne. 

 Kommunens lærere bliver udfordret af it-didaktiske muligheder og kommer til at arbejde 

aktivt med hvordan disse muligheder kan bringes i anvendelse i skolen.  

 Udviklingen af ny didaktik er forankret i den eksisterende skolekultur, og ligger i 

forlængelse af praksis. 

 Både skolelærere og it didaktikere deltager i undersøgelsen af nye faglige muligheder med 

teknologi. Begge som eksperter på deres felt (hhv undervisning af skoleelever og 

teknologibaseret udvikling af fag og skolekultur).  

 

Aktivitet – sommerinnovatorie/sommeruniversitet 

5 kurser/workshops, deltagere forventes at bringe kursets indhold ind i egen undervisning i løbet af 

skoleårets første 10 uger.  



 11 timers konfrontation fordelt på onsdag den 8. og torsdag den 9. august. 

 Hvert kursus følges op af et erfaringsudvekslingsmøde omkring efterårsferien 

 It vejledere deltager på alle kurser/workshops.  

Der afsættes en timpulje, med en simpel ansøgningsprocedure, til observation og skolebesøg. 

Formålet med denne pulje er at læregrupper der ønsker ar arbejde videre med specifikke potentialer 

kan få sparing samt at it didaktikere har mulighed for at se hvordan forskellige potentialer udleves.  

     

Oversigt over kurser/workshops 

Digitale medier og innovation i naturfagsundervisningen 

Nye typer af digitale redskaber og spil til naturfagsundervisningen åbner mulighed for innovative 

læringsmiljøer hvor visualisering og arbejde med ny viden er i fokus. Kursets har fokus på hvordan 

digitale redskaber kan bruges til at udvikle innovative læringsmiljøer til naturfagsundervisningen. 

Kurset vil være opbygget som et professionelt innovationsforløb hvor deltagerne både formulighed 

for at afprøve nye typer af digitale redskaber og deltage i udvikling af konceptuelle designs til nye 

undervisningsformer. Dette er specifikt med henblik på: Nye indgange til visualisering og 

perception af naturvidenskabelige fænomener eller viden i virtuelle og fysiske naturfaglige miljøer, 

Kreativ konstruktion og brug af redskaber til naturvidenskabelige undersøgelsesprocesser, Virtuelle, 

fysiske og narrative rammer til tværfaglig naturfagsundervisning.  

  

Digitale medier i dansk 

Formålet med kurset er at undersøge og afprøve nye måder at arbejde med digitale medier i dansk 

med særlig fokus på de genrer, som eleverne kender fra deres fritid – f.eks. computerspil og sociale 

medier (YouTube, Facebook mm.). Kurset starter med en hands-on introduktion til nye medier set 

ud fra både receptive og produktive perspektiver, hvorefter vi i fællesskab udvikler ideer til 

konkrete undervisningsforløb. Kurset aflsuttes med en fælles evaluering af de afprøvede forløb. 

Eneste forudsætning for at deltage i kurset er, at kursusdeltagerne har lyst til at arbejde og 

eksperimentere med forskellige former for digitale medier i undervisningen. 

 

Digitale værktøjer i matematik 

Inddragelse af digitale værktøjer i matematik giver helt nye pædagogiske muligheder, computeren 

gør det lettere at løse mange matematikopgaver og muliggør at man arbejder med helt nye emner. I 

kurset vil vi sammen udvikle undervisnings-scenarier der inddrager det digitale værktøj GeoGebra, 

og kursusdeltagerne vil efterfølgende afprøve disse scenarier i egen undervisning. 

 



Kurset tilbyder konkrete erfaringer og færdigheder med værktøjet GeoGebra, indblik i hvordan it 

påvirker matematikundervisningen og en mulighed for at indgå i kollaborativ 

undervisningsudvikling. 

 

Digitale produktioner  

Inddragelse af digitale produktioner i undervisningen, som video og photostories, giver mulighed 

for at implementere forskellige didaktiske designs, hvor eleven igennem produktionsprocessen 

motiveres til at gøre og reflektere over faget. Eksempler kan være at gøre faget: som at bruge sit 

tyske, franske eller engelske igennem rollespil, der optages; Eller anvende og reflektere over fagets 

begreber: som at illustrere en fotosyntese i billeder og ord. På den måde kan digitale produktioner 

være en meget motiverende arbejdsform for nogle elever, der giver elverne anledning til at tage 

ejerskab over "deres produkt". Der er erfaringsmæssigt et stort læringspotentiale i at arbejde 

kollaborativt med processen. 

På kurset vil vi arbejde med forskellige didaktiske tilgange, og deltagerne vil indgå som hinandens 

sparringspartnere i udviklingen af konkrete undervisningsforløb. 

 

Robotter og fysiske interfaces i undervisningen: Uforskende og kreative læreprocesser med sifteo 

Robotter og fysiske interfaces har store potentialer til at støtte undervisning, i denne workshop 

arbejdes med platformen sifteo. Et Sifteosæt  består af 3-6 interaktive klodser med et display på 

hver.  Klodserne reagerer når de bliver forbundet, trykket på eller rystet med. Sifteo er en ny 

teknologisk platform som understøtter fysiske oplevelser som løftestang for faglig viden. I 

workshoppen vil vi  udforske sifteo-platformen med henblik på at bruge den i indskolingen. Sifteo 

kan anvendes i f.eks. matematik og dansk. Sammen vil vi designeen didaktisk brug af sifteo i 

undervisningen.  

 

Forventet resultat  

 At deltagende lærere og it vejlerede fremadrettet kan understøtte it didaktisk udvikling på 

skolerne i kommunen.  

 At eleverne i en række klasser får en anderledes oplevelse af it didaktiske muligheder.  

 At der opsættes et fællesskab mellem kommunens lærere der har sammenfaldende it-

didaktiske interesser.   

 At lærere og vejlerede deltager i opsamling og beskrivelse af udfordringer og muligheder i 

kreativ digital undervisning og læring. 

 

 



Pris og vilkår  

Pris 275.000 

Tilbuddet indeholder alle udgifter i forbindelse med afholdelse af 5 workshops over 2 dage i august 

2012, herunder: 

Workshop: 11 konfrontationstimer 10-16 dag 1, samt 9-15 dag 2  

Opsamlingsmøde 2 konfrontationstimer  

Forberedelse og udvikling  

Projektledelse og administration 

Indkøb af teknologier der skal anvendes under forløbet er ikke indeholdt i prisen.   

 

 


