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på Aarhus HF og VUC

Et ledelsesblik på implementering af digitale kompetencer
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Baggrund: en kompleks skole

● 150 lærere inden for det gymnasiale område

● Flere skoler i skolen: HF2, HFe, GSK, Online

● Kun klasser i HF2 (dog pakker/forløb på HFe)

● Stor spredning i kursistgruppen (også digitalt)



Formål med at gå ind i DiDaK
Professionalisering af arbejdet med digital dannelse

● Systematik, fælles sprog, nå ud i klasseværelset

● Ikke et Quick Fix - ikke målrettet konkret indsats/problem

● Capacity-building og kulturændring 

● Implementering - for alvor fra august 2019



PLF er omdrejningspunkt for didaktisk udvikling 
- også digital dannelse

Prof. Læringsfællessk: 
faggrupper og fakulteter
aktionslæringsteams
klasseteams

Understøttes af:
5 E-didaktikere +
5 F-didaktikere (mastere)

Fakulteter: 
dansk/sprog, hum/samf, 
naturvidenskab,matematik

5 deltagere i DiDaK: E-
didaktikere 
F-didaktikere 
Faggruppeformænd
Pædagogisk udvalg



Kompetence Aktion i DiDaK Ad hoc udbredelse august 18 - forår 19

Operationelle Ikke specifikt fokus, ligger implicit i aktionerne Kurser for klassekursister aug. 2018 
Udbygges til enkeltfagskursister 2019

Informations- Historie: Undgå fake news
(ex “Gæt en afsender”)

Udbredt til historiefaggruppen og
Inddrages i arbejdet med kildekritik

Produktions- Formidling og remediering i matematik og geografi
Plakatproduktion og brug af formidlingsskabeloner

Licens til Gymnasietube aug. 2018
Inspirationskurser for lærerne aug. 2018
Pilotworkshops forår 2019
Workshops for alle lærere august 2019

Deltagelses- Demokratisk dannelse, fx netbaserede debatter
Peerfeedback via “Peergrade” i dansk og engelsk

Kurser for lærerne august 2018
Afprøvning i lærerteams efterår 2018

Aktioner med de 4 digitale kompetencer



Zoom: Deltagelseskompetence og Peergrade
“Peergrade” strategisk indsatsområde på hele skolen, start forår 2019

brændende platform: reduktion af rettetid pga. nedskæringer
motiveret af manglende kursistudbytte af traditionel rettestrategi

Indsatser skal organiseres på skoleplan ift. 5 niveauer:

- Operationelt: brug af programmet, faldgruber m.v. (lærere og kursister)
- Fagdidaktisk: brugen af programmet ift. målene i de enkelte fag
- Almendidaktisk: fx udformning af rettekriterier som kursisterne kan bruge
- Deltagelseskomp: kursisterne skal lære at give og modtage feedback
- Refleksionskomp: kursisternes læringssyn skal udfordres (tankpassermodel)

Udformning af pædagogiske formater ift. brug af programmet



Hvad mangler vi for at komme i mål 

● Færdiggørelse af vores e-didaktiske strategi 2019-21

Bygges op om alle fire digitale kompetencer: Mål og handleplaner

● Udbyde de nødvendige kurser til lærerne

● Igangsætte udformning af pædagogiske formater

● Justere vores survey m.h.p effekten af de nye tiltag



Hvad har DiDaK betydet for skolen?

En professionalisering af arbejdet med kursisternes digitale dannelse: Vi har 
fået et fælles sprog, viden og metodik ift. arbejdet med digitale kompetencer.

DiDaK har understøttet et paradigmeskifte: 
fra fokus på det tekniske  
til fokus på det didaktiske  
til fokus på kursisternes læring og dannelse.


