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Udgangspunktet

”Der er visse steder i landet, hvor det kan være svært at tiltrække lærere med de rette 
uddannelseskompetencer. Fjernundervisning kan være med til at styrke kvaliteten på skoler 

i yderområder, hvor det ikke kan lade sig gøre at rekruttere uddannede lærere i alle fag.”

Forskningsprojektet er opstået som led i regeringens vækststrategi, hvor der ønskes at understøtte 
undervisning på tværs af skoler uden at fysisk afstand er en hindring. Aftalen om vækst og udvikling i hele 
Danmark fra d. 9. februar 2016 lyder:

Erhvervs- og Vækstministeriet, 2016. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance 
og Det Konservative Folkeparti om vækst og udvikling i hele Danmark, s.l.: s.n. 
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Hvilke projekter?
Nordjylland

- Hirtshals og Gudmundholm

Midtjylland
1. Dagnæsskolen og Endelave
2. Dagnæsskolen, Kenya, Anholt, Grønland
3. Anholt, Grønland og Endelave

Sønderjylland
- Nordals og Broager

Nordvestsjælland
1. Kalundborg & Sejerø
2. Sejerø



Hvem er assistenterne?
Ingen oplever sig som assistenter - alle er det: 
Børn, borgere, eksperter, lærere, pædagoger, 
it-konsulenter, forskere

Assistenter er ikke det samme som dem, der 
“ikke kan” eller “ikke ved”. Alle kan og ved 
NOGET. Alle kan også lære noget om faget, 
teknologien, processer

Deltagerne er i langt højere grad en del af et 
team. 

Man kan skifte position

https://www.youtube.com/watch?v=wfxCn73LwMU&list=PLnYW507oJCkU1iTW53ksMmNBhOQ3dvRkz&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=wfxCn73LwMU&list=PLnYW507oJCkU1iTW53ksMmNBhOQ3dvRkz&index=4


Hvem er udkanten?

Næsten alle er “udkant” og alle kan være centrum.

Hvem kan udvikle hvad med hvem og hvornår? 

Hvad har vi til fælles og hvad adskiller os - endnu?
- Såsom praktiske forhold, lokale forhold, teknologier, 

pædagogikker

Udvikling af forskellige netværk

Alle har noget at tilbyde, ikke “mangelpædagogik”

Baran, 1964



Teknologier som assistenter?
Fra skype til synkron/asynkront samarbejde …. 
til globalt netværk?

Hvordan kombinere krop, genstande, rum, 
fællesskab, produktion og skærm?

Når nye teknologier inddrages - igen og igen?

Alle rammer etableres forfra på alle niveauer: 
teknologier, kommunikation, processer, 
undervisningsmetoder.

Vi må samarbejde for at assistere hinanden 
meningsfuldt.



Den fleksible mødeplads
Vi mødes omkring materialer, rum, processer

Den løbende aftale: Vi sætter det op, bruger 
det, justerer eller ændrer

Digitalt og analogt, skærm og rum er 
tæt forbundet

Kombinationer af synkront og asynkront

Medieøkologi som inspiration



Faglige brændpunkter
Udfordring til fagets eksisterende metoder: 
Metoder/didaktik skal laves helt eller delvist om.

Teamwork i et netværk som omdrejningspunkt:  
God undervisning alle steder og ikke primært 
mangelpædagogik og udkant

Det faglige indhold er ikke et brændpunkt af 
betydning. Det forudsættes og følges i forhold til 
fag og klasse. 

Forholdet mellem lærer og andre er heller ikke 
et brændpunkt.



Teknologiske brændpunkter

Kommunikationsformerne skal bygges op 
undervejs. De eksisterer ikke på forhånd.

Åbne sig for nye teknologier og andre systemer, 
etablere forbindelser mellem systemer eller 
medieøkologier.

Medier og teknologier er ikke neutrale: 
Mediering og transformation - fagligt indhold/mål 
udfordres til noget andet.



Perspektiv 1: Det permanente laboratorium
Understøttende undervisning giver muligheden for at 
kombinere teknologi og undervisning

It-vejleder og andre, der kender de anvendte 
teknologier.

Teknologiforståelse i folkeskolen

Timer afsat til reel udvikling af nye forløb, som så skal 
fungere bagefter

Samarbejde med nogen man kender

https://open-tdm.au.dk/blogs/assist/2018/02/05/hvorda
n-kan-laboratorieforsog-formidles-online/

https://open-tdm.au.dk/blogs/assist/2018/02/05/hvordan-kan-laboratorieforsog-formidles-online/
https://open-tdm.au.dk/blogs/assist/2018/02/05/hvordan-kan-laboratorieforsog-formidles-online/
http://www.youtube.com/watch?v=MgdEJjhGvwQ


Perspektiv 2: Den globale skole

Startstedet for det mulige, men endnu ikke 
etablerede samarbejde i netværk

Transformation af undervisning og 
teknologibrug

Kreativ og produktiv brug af medier



Perspektiv 3: Det kreative samfund

(Resnick: 2017:11)

Det eksperimenterende fællesskab i skolen

http://www.youtube.com/watch?v=ZsXlMlfFF08

