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Indledning 

Skolerne i Odder kommune har siden januar 2012 anvendt iPads i en 1:1-strategi. Flere kommuner 

har, ud over Odder, valgt at satse på iPadden som redskab i undervisningen. Den store kvantitative 

forskning er endnu ikke lavet, og perioden har heller ikke være lang nok til at lave endelige konklu-

sioner. Men det er interessant at se på, hvor iPadden er i folkeskolen i dag. 

Jeg har valgt at undersøge iPadden som et didaktisk redskab for historielæreren og dennes virke i 

folkeskolen i kraft af mine praktikoplevelser på 3. og 4. år på iPad-skoler med 1:1-strategi (1 iPad pr 

barn og lærer). Både egen erfaring og den viden, jeg har fået af praktiklærere, andre lærere og elever, 

har belyst en række problemstillinger for iPadden i undervisningen, der har ansporet min interesse 

for værktøjet. 

Det har interesseret mig, hvordan en iPad i en 1:1-strategi påvirker lærerens varetagen af undervis-

ningen, og i hvilken retning undervisningen bevæger sig. I den sammenhæng ville jeg gerne under-

søge skolens og historiefagets rolle i samfundet. 

I forbindelse med min opfattelse af skolens rolle har jeg valgt specifikt at beskæftige mig med begre-

berne historiebevidsthed og identitetsdannelse og holde dem op mod synoptiskrammeværk og kom-

petencetilgangen i forhold til skolefaget historie. 

Problemformulering 

Hvordan kan iPadden blive et didaktisk redskab til at styrke og kvalificere elevernes historiebe-

vidsthed og identitetsdannelse i folkeskolens historieundervisning? 

Begrebsafklaring 

I opgaven vil begrebet ”iPad” omfatte brugen af en tablet-computer i undervisningen. Begrebet bliver 

brugt, da det er den, de fleste kommuner har valgt at indkøbe. Andre mærker kan være lige så anven-

delige som iPadden. 

Disponering  

Opgavens afdækning af problemstillingen starter med en definition af, hvilken rolle den danske fol-

keskole skal opfylde i samfundet og i særlig grad skolefaget historie. I denne forbindelse har jeg set 

på udviklingen af formålsparagraffen gennem tiden siden den så dagens lys i 1739, og hvad der ligger 

til grund for disse ændringer.  

Afdækningen af de kvalitative interviews udført på Parkvejens Skole i Odder præsenteres, og valget 

af undersøgelsesmetode uddybes, samtidigt bliver der taget forbehold for fejlkilder. Relevante uddrag 



Historiebachelor Peter Egeløkke Christensen 23-04-2015 

2 

 

af mine undersøgelser bliver anvendt i gennem hele opgaven til at belyse stoffet i et virkelighedens 

perspektiv. 

Dernæst definerer jeg, hvilken dannelsestankegang formålsparagraffen er baseret på, og hvilken ret-

ning den bevæger sig i. Til denne øvelse anvender jeg den tyske dannelsestænker Wolfgang Klafki 

og Ove K. Pedersen, professor i komparativ politisk økonomi. Under disse tolkninger af skolens rolle 

placerer jeg historiedidaktikerne Erik Lund og Bernard Eric Jensen og deres udlægning af, hvordan 

skolefaget historie skal håndteres.  

 

Derefter går jeg i dybden med iPadden som didaktisk læremiddel. Hvordan den kan anvendes i un-

dervisningen, hvilke muligheder den åbner for, og hvad den kræver af både lærer og elev. Ruben 

Puentedura, it-didaktiker har defineret, hvordan læreren bevæger sig op ad en IT-taksonomisk-stige 

for at få det fulde udbytte af iPadden i undervisningen. Hans tankegang tager jeg fat i for at have en 

referenceramme i forhold til lærerens anvendelse af iPadden i undervisningen 

 

Jens Jørgen Hansen, ph.d i læremidler, definerer den nytænkning af læringsrummet som iPadden 

muliggør, både på skolen, men også for eleven hjemme som et resultat af dens kommunikative mu-

ligheder. iPaddens kompenserende funktion, særligt til læsesvage elever, behandles i forbindelse med 

self-efficacy begrebet, defineret af Albert Bandura, motivations-psykolog. iPaddens opgør med det 

prædefinerede læringsrum behandles i en kommunikativ kontekst. 

Marc Prensky, ekspert i relationen mellem spil og læring, problematiserer lærerens alder i forbindelse 

med undervisning med og i IT, han betragter læreren som en digital immigrant og eleverne som di-

gitalt indfødte, og de taler ikke samme sprog.  

I gennem to cases eksemplificeres den præsenterede teori og behandles i en lærerfaglig kontekst, 

hvorefter lærerens rolle i en teknologisk skoleverden beskrives med afsæt i Prensky og Jens Jørgen 

Hansen. 

En rapport omhandlende indførelsen af iPads i Odder kommune udført af Rasmus Fink Lorentzen 

sættes i relation til opgaven. 

Derefter følger konklusion og afslutning, hvor opgavens lærerfaglige problemstilling opsummeres. 
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Metode til dataindsamling 

Jeg har interviewet to historieuddannede lærere på Parkvejens Skole i Odder. Lærerene var på forhånd 

informeret om, at interviewet ville dreje sig om historiesyn og iPads i folkeskolen. Interviewet som 

forskningsmetoder er valgt fordi: 

 

”Det kvalitative forskningsinterview er velegnet, når forskningsformålet er at få viden om og forstå-

else af menneskers oplevelser, intentioner, handlinger og motiver… (Vallgårda & Koch, 2012, s. 61)” 

 

Fokus har været på lærerens oplevelse af at undervise i historiebevidsthed og identitetsdannelse i en 

overordnet forstand i folkeskolefaget historie. Samtidig ville jeg gerne høre underviserens egen op-

fattelse iPaddens indflydelse på deres didaktik i historieundervisningen. Det var et ikke standardiseret 

interview, som skal forstås som: ”…faste spørgsmålsformuleringer og svarkategorier (Vallgårda & 

Koch, 2012, s. 61)”. Spørgsmålene var prædefinerede, men opklarende spørgsmål kunne stilles af 

interviewer og informant.  

Der er en række potentielle fejlkilder ved anvendelse af kvalitative interviews. Informanten kan und-

lade at svare sandfærdigt på spørgsmålet af bevæggrunde, der kan være svære at gennemskue. Faglig 

stolthed og nervøsitet omkring vurdering af ens egen undervisning kan føre til en anden udlægning 

af virkeligheden. Jeg har forsøgt, ved at holde informanterne anonyme, at fjerne frygten for at blive 

udstillet. Begge informanter var over 40 år, hvilket har givet en skæv repræsentation af brugen af 

iPads i undervisningen. Desværre var der ikke nogle linjefagsuddannede historielærere på Parkvejens 

Skole i andre aldersgrupper. 

 

Kvalitative interviews af eleverne var med i overvejelserne, men jeg vurderede, at eleverne ikke ville 

kunne forstå historiebevidstheden i faget, og at jeg i sidste ende ville lægge ord i deres mund. 

Deres indtryk af iPadden som et redskab i undervisningen, vurderede jeg heller ikke de kunne be-

dømme. Særligt forskellen på tiden før og efter iPads kan eleverne ikke tolke, da de har haft værktøjet 

i 3 år, fx spørgsmål som: ”har du lært mere eller mindre efter I har fået iPads?”. For det første kan de 

ikke vurdere før og efter, og det er svært for en elev at vurdere, hvornår han eller hun lærer ’mest’. 

Ovenstående ville gøre sig gældende både ved interview og spørgeskema.  

 

Spørgeskemaer til historielærerene blev overvejet; men det bredere datagrundlag ville ikke opveje 

tabet af den mere dybdegående viden, som interviewet opnår.  
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Resultatspræsentation 

Jeg har vurderet, at en gennemgang af mine interviews i et afsnit ikke skaber sammenhæng i opgaven. 

Derfor vil jeg overordnet præsentere de to interviews. Der vil blive refereret til dem i løbet af opgaven, 

da de hjælper til at belyse en række problemstillinger. 

 

Interview af lærer 1 (L1): uddannet historielærer, har virket i 5 år uden iPad og 3 år med iPad, er 43 

år gammel. Generelt var indtrykket at L1 have fået en dårlig introduktion til iPadden, Hun havde 

været på barsel i iPaddens opstartsfase og var derfor gået glip af mange kurser. De kurser, hun havde 

været på, havde mest handlet om meget basale ting, som hvordan man tænder og slukker iPadden. L1 

følte der manglede didaktisk perspektiv i kurserne. L1 synes at være gået i stå i sin brug af iPadden 

og holder sig til de ting, hun kender og forstår. Hun søger tit hjælp hos eleverne, hvis hun ikke kan få 

iPadden til at virke. L1 synes ikke at hendes undervisning har ændret sig siden iPadden, det virker til, 

at hun primært anvender den på et substituerende og augmenterende niveau. Disse begreber behandles 

senere i opgaven i afsnittet om IT-taksonomi. Hun synes, at eleverne laver nogle flotte præsentationer 

på iPadden. L1 mener, at der mangler tid til at blive bedre til at bruge iPadden, men påpeger også, at 

lærerne vidensdeler meget internt på skolen. L1 synes, det er vigtigt, at inddrage elevernes livsverden 

i faget for at gøre historien relevant for dem.  

Interview af lærer 2 (L2): uddannet historielærer, har virket 30 år uden iPad og 3 år med iPad, er 61 

år gammel. L2 synes, han havde fået en god introduktion til iPadden og føler sig tryg ved at bruge 

den. L2 mener ikke, at hans historieundervisning har ændret sig efter introduktionen af iPadden. Den 

største ændring er, at læremidlerne nu er at finde digitalt, og eleverne har oplæsningsmuligheder. L2 

mener, at skolens vigtigste rolle er at gøre eleverne kritiske overfor, hvad de finder på internettet, så 

de sikrer validiteten. Den rolle, mener L1, har erstattet skolens oprindelige dannelsesfunktion. Lige-

som L1 anvender L2 iPadden substituerende og augmenterende. 

Folkeskolens formål 

Den danske folkeskoles formål har været til politisk debat og i en rivende udvikling siden Christian 

d. 6. i 1739 satte den første udgave i verden, hvor der blev lagt vægt på, at børn skulle undervises i: 

”… Guds ord og den Evangeliske Kirkes sande i Børne Lærdom (Thejsen, 2009, s. 1)”. Siden blev 

det religiøse aspekt fjernet, og den demokratiske medbestemmelse gjorde sit indtog i 1975, da Knud 

Heinesen var med til forfatte den nye lov. I samme lov fik forældrene en plads i barnets udvikling i 

folkeskolen, og barnet fik en central rolle i formålsparagraffens tekst:…”at eleven kan øge sin lyst til 
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at lære, udfolde sin fantasi og opøve sin evne til selvstændig vurdering og stillingtagen (Thejsen, 

2009, s. 1)” 

Formålsparagraffen er et samfunds udtryk for ønskede værdier, et sted hvor samfundet finder et fælles 

grundlag, et sted vi (næsten) alle har været og oplevet. Samtidig er formålsparagraffen samfundets 

vision om fremtidens borgeres (ud)dannelse.  

Det tyske dannelsesideal 

Enhver undervisningsplanlægning forudsætter en forestilling om meningen med undervisningen. 

Dvs. man skal planlægge undervisningens almene mål og grundstruktur. (Klafki, 2001) Ifølge folke-

skolens formålsparagraf skal folkeskolen bidrage til den enkelte elevs alsidige udvikling, og der skal 

lægges vægt på at ”… Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, for-

dybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og 

baggrund for at tage stilling og handle (Undervisningsministeriet, 2013)” 

Denne fordring om at kunne tage stilling og handle påpeger L2:  

 

”… der hedder noget med, at de skal lære at være kritiske, de skal simpelthen ikke stole på, hvad de 

umiddelbart læser og altid finde alternative kilder og enten be –eller afkræfte de oplysninger, de har 

fundet frem til, og det, synes jeg, er det største problem ved at være historielærer i dag…(Bilag 2, s. 

5)” 

 

Samtidigt er det vigtigt, at forberede eleverne til et liv i et demokratisk samfund:  

 

”Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund 

med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati 

(Undervisningsministeriet, 2013)” 

 

En undervisning, der søger at opfylde disse mål, må reflektere over begreberne selv-, medbestem-

melse og solidaritet (Hermansen, 2004). Den tyske didaktiker Wolfgang Klafki er her meget central, 

da han har forholdt sig til didaktikken, hvor han ser udviklingen af dannelsen gennem disse tre grund-

begreber. Han ser det overordnede mål for undervisningen som: ”… at yde eleverne hjælp til at ud-

vikle deres selvbestemmelsesevne og solidaritetsevne, hvis ene moment er medbestemmelsesevnen. 

(Klafki, 2001, s. 19) ” 
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Formålsparagraffen er stærkt forankret i den tyske dannelsestradition. Tiden i skolen er ikke kun til 

for at udvikle faglige kompetencer, men også selvbestemmelse, medbestemmelse og solidaritet, hvil-

ket er centrale elementer i folkeskolen.  

 

I forhold til indholdsovervejelser bør læreren medtænke de tre grundevner, selv-, medbestemmelse 

og solidaritet. Disse tre grundevner skal ikke være uafhængigt af konkret indhold, derfor bør skolens 

indhold defineres ud fra et lægmandsperspektiv (Graf, 2004). Sammenhængen mellem undervisning 

og læring skal, ifølge Klafki, forstås som en interaktionsproces, i hvilken elever med støtte fra læreren 

løbende tilegner sig”… selvstændige erkendelser og erkendeformer, vurderings-, bedømmelses- og 

handlemuligheder med henblik på reflekterende og aktivt at analysere og tage stilling til deres histo-

risk-samfundsmæssige virkelighed (Klafki, 2001, s. 19)” 

Både L1 og L2 påpeger dannelsesmomentet som centralt for skolens rolle og indikerer, at det er vig-

tigt for eleven at tilegne sig evner til at være selvstændigt handlende og kritiske. 

I denne forståelse af læring har valget af indhold i undervisningen den hensigt at ville fremme forstå-

elsen af elevens/menneskets livssituation i dens samfundsmæssige sammenhæng ud fra eksemplari-

ske temaer. Hvis undervisning skal være en hjælp til en således forstået læreproces, må undervisnin-

gen og valget af indhold retfærdiggøres over for eleverne og i tiltagende grad planlægges i samarbejde 

med eleverne – netop i selvbestemmelses- og solidaritetsprincippets betydning. Dannelsesidealet er i 

det selvstændige, reflekterende og kritisk tænkende menneske. Man skal ikke nødvendigvis være kri-

tisk over for noget bestemt, det er en generel kritisk forholden og analyserende tilgang til en problem-

stilling. Den muliggøres gennem forskellige fags analysevinkler. Hermed et argument for at den al-

mene, demokratiske dannelse må være en del af undervisningen i alle fag. Således er en undervisning 

uden bagvedliggende dannelsesteori, ifølge Klafki; meningsløs. ”Uden dannelsesorientering vil en-

hver pædagogisk handling være en famlen i blinde (Klafki, 2001, s. 15)” 

 

Ifølge Klafki er dannelse essentiel for at udføre undervisning (Klafki, 2001). Derudover er det igen-

nem formålsparagraffen, som lovtekst, pålagt lærere i den danske folkeskole at medtænke netop dan-

nelse.  

Historiefagets rolle 

Bernard Eric Jensen beskriver et historiefag, hvis oprindelige rolle var en opbygning af en fælles 

national bevidsthed i Danmark. Faget skulle skabe en fælles erindring hos eleverne og derved skabe 

en stærk homogen stat.  
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”Børn og unge kunne derfor også lære historie via en identifikationsproces, idet de gennem skolens 

historiefortællinger fik mulighed for at leve med i folkets konflikter og kampe, dets sejre og nederlag 

(Jensen, Historie - livsverden og fag, 2003, s. 89)” 

 

Sammenhængen mellem elevernes livshistorier og de ’store’ fortællinger var stærk, da fortællingerne 

gik igen i skolens andre fag og var en diskurs i samfundet. Synkroniseringen forsvinder dog, da en 

række nye faktorer melder deres ankomst: Etableringen af EF, nye emigrations- og immigrations-

mønstre, globalisering og en tiltagende individualisering. Disse elementer peger Bernard Eric Jensen 

på, som værende medvirkende til, at elevernes interesse for historiefaget falder, da det ikke længere 

stemmer overnes med deres livshistorie. (Jensen, Historie - livsverden og fag, 2003) 

I 1980’erne var der lagt op til, at folkeskolen også skulle implementere den videnskabelige side af 

historiefaget. Eleverne skulle blive historikere, der analyserede kilder og drog deres egne konklusio-

ner, som forberedelse til universitetslivet. I samme omgang ”… blev de identitetskonkrete historiske 

fortællinger nedprioriteret til fordel for historiske fremstillinger… (Jensen, Historie - livsverden og 

fag, 2003, s. 90)”, hvilket gjorde undervisningen mindre nærværende for eleverne. 

 

Konsekvensen var et fag eleverne i mindre og mindre grad kunne relatere sig til, og i 1995 så et nyt 

faghæfte dagen. Her var fokus lagt på historiebevidsthed, eleverne skulle være i stand til at forstå sig 

selv som et historieskabt individ, som et resultat af sine fortidsfortolkninger, hvilket skaber grundlag 

for individets fremtidsforventninger. (Jensen, Historie - livsverden og fag, 2003) 

Groft sagt: Sidste gang jeg var i Tivoli med mine forældre, havde jeg det rigtig sjovt, vi prøvede det 

Gyldne Tårn og Vikingeskibet, vi spiste pizza til frokost, og jeg fik en is hen ad eftermiddagen. Det 

var rigtig sjovt. Nu har mine forældre sagt, at vi skal i Tivoli igen, og det udløser en forventning om, 

at det igen bliver sjovt og hyggeligt. 

 

Omskrivningen af fagets formål i 1995 gjorde klart, at historie er et dannelsesfag og ikke et kompe-

tencefag. Historie skal hjælpe eleverne til at forstå, hvor den tankegang og væremåde, de har i dag, 

kommer fra og der igennem forstå andre kulturer, hvilket er tiltagende relevant i en globaliseret ver-

den. Historieundervisningen skal ”… kunne fungere som et sted, hvor børn og unge lærer at forstå 

’de andre’ ved at sætte sig i deres kultur og historie. (Jensen, Historie - livsverden og fag, 2003, s. 

94)”.  
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Ydermere står der i fagets formål for historie: ”Mennesker tager stilling og handler på baggrund af 

egne erfaringer og viden om fortiden, samt forestillinger om nutiden og forventninger til fremtiden 

(Fagformål, [], s. 1)” 

Der er altså ingen tvivl om, at historiefaget er til for at udvikle elevernes historiebevidsthed og gøre 

dem i stand til: ”at forstå sig selv og omverdenen i ét, samt til at reflektere over handlemuligheder. 

(Fagformål, [], s. 1)”. Bernard Eric Jensen er tydeligt at finde i fagets formål, fagformålenes beskri-

velse af os som historieskabte og historieskabere. Mennesket har ikke nødvendigvis brug for en for-

maliseret historieviden, men: ”Mennesker kan ikke leve og fungere uden historiebevidsthed… 

(Jensen, Historiebevidsthed og historie - hvad er det?, 1996, s. 5)”. En kronologisk og fakta-baseret 

forståelse af verden er ikke nødvendigt for mennesket; men evnen til at tolke fortiden er værdifuld og 

essentiel for vores samtidsforståelse og fremtidsforventninger.  

Identitetsdannende 

I det erindringsfællesskab vi danskere deler, som en konsekvens af vores fælles fortid i den danske 

folkeskole og opvækst i Danmark, finder vi tryghed. Det er sket som en konsekvens af vores histo-

riebrug, da vi igennem vores historiebrug skaber vores identitet, i samarbejde med menneskene om-

kring os. Sådan en form for identitetsdannelse gør også brugeren i stand til at sætte sig i andre perso-

ners sted og derved få indsigt i deres identitet og bevæggrunde. (Jensen, Historie - livsverden og fag, 

2003) 

De ting, vi har oplevet, påvirker, hvordan vi forventer fremtiden, hvilket giver os en lang række fæl-

lestræk, der gør det nemt at bo i samme samfund, fordi vi forventer det samme af hinanden. Samtidig 

har vi hver især nogle afvigelser; men overordnet er vi enige i vores forventninger til hinanden. 

 

Vores erindringsfællesskab skabes også igennem den kanon, der blev implementeret i 2009, hvilket 

fordrer at 25% af historieundervisningen skal tage udgangspunkt i 29 kanonpunkter. (Christiansen & 

Knudsen, 2015). Kanonpunkterne er udvalgt, fordi de giver et kronologisk overblik over centrale 

begivenheder i Danmarks –og verdenshistorien. Undervisning i kanonpunkterne skaber en fælles re-

ferencegrundlag for Danmarks befolkning. 

Desværre er de 29 kanonpunkter nogle steder blevet brugt ukritisk som pensum i stedet for som sup-

plement til undervisningen. Især nyuddannede historielærere og ikke linjefagslærere har anvendt li-

sten som pensum. (Christiansen & Knudsen, 2015) 
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Konkurrencestaten  

I efterkrigstiden er individet i centrum, hvilket særligt kommer til udtryk i den blå betænkning fra 

1975. Samme år får folkeskolen en ny formålsparagraf. Her lægges nu særlig vægt på, at skolen ikke 

direkte skal give eleven færdigheder, men der imod sætte eleven i stand til selv at udvikle dem:  

”…at give eleverne mulighed for at tilegne sig kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryks-

former, som medvirker til den enkelte elevs alsidige udvikling (Thejsen, 2009, s. 1)” 

Personen er i højsæde, samfundet kommer sekundært, det primære er, at vokse op med en harmonisk, 

lykkelig og god personlighed. (Pedersen O. K., 2011) 

 

Ove Kaj Pedersen taler om et skift i den danske stat, at vi bevæger os væk fra den bredt politisk 

populære velfærdsstat og hen imod en konkurrencestat. Ove Kaj Pedersen har set udviklingen igen-

nem de sidste 20 år i dansk politik, og han mener nu, at den velfærdsstat vi kender og elsker står til 

redefinering.   

Han nævner 4 forhold for konkurrencestaten. Det er en stat: 

1. ”… der aktivt søger at mobilisere befolkningen og virksomhederne til at deltage i den globale 

konkurrence. (Pedersen O. K., 2011, s. 12)”. Hvor velfærdsstaten søger at støtte og beskytte 

mod konjunkturudviklinger i international økonomi. 

2. Der pålægger ansvaret for eget liv på individet, arbejde som fællesskab og frihed som reali-

sering af egne behov. Kontra velfærdsstaten, der lægger: ”…vægt på den moralske dannelse, 

på demokrati som fællesskab og på frihed som muligheden for at deltage i politiske processer 

(Pedersen O. K., 2011, s. 12).” 

3. Der søger dynamik som en præmis i samfundet, og ikke efter nøje planlagte statslige reformer. 

4. Hvis mål også er at arbejde og påvirke internationalt, særligt gennem EU, for at tilgodese 

danske interesser. (Pedersen O. K., 2011) 

 

Ovenstående ændringer mener Ove Kaj Pedersen udmønter sig i, at folkeskolen ikke længere skal 

sørge for lighed gennem dannelse, men gennem lige adgang til evner. Det er dine kompetencer i 

samfundet, der gør dig værdifuld, og giver dig en evne til at deltage i det. (Pedersen O. K., 2011) 

Konkurrencestaten er individets mulighed for ”… realisere sin egen nytte, hvoraf  forpligtigelsen til 

at give alle lige muligheder (Pedersen O. K., 2011, s. 195).” 

Videremere påpeger Ove Kaj Pedersen tilføjelsen i formålsparagraffen i 2006, der siger, at folkesko-

len er et sted der: ”… forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere (Thejsen, 
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2009)”. Aldrig før har formålsparagraffen lagt op til uddannelse efter folkeskolen. Den har været 

betragtet som en afsluttet uddannelsesproces, og individet havde derefter selv mulighed for at søge 

en retning i livet. Nu fordres folkeskolen direkte til at tilskynde eleven til at forsætte i uddannelses-

systemet. Ove Kaj Pedersen mener, at man ikke ved, om de to personer, den fra velfærdstaten og den 

fra konkurrencestaten, kan forenes. ”Kampen er uafgjort (Pedersen O. K., 2011, s. 192)” 

 

Særligt modsætningsforholdet, som Ove Kaj Pedersen pointerer i 2. forhold, er interessant at se på i 

et folkeskole-perspektiv. Moralsk dannelse er stærkt funderet i den danske formålsparagraf, og en 

bevægelse væk fra den vil kræve en omskrivning af paragraffen.  

Erik Lund og synoptiskrammeværk 

En kompetencetilgang til uddannelsessystemet, som den Ove Kaj Pedersen beskriver i konkurrence-

staten, hvor operationelle værktøjer er i høj kurs, ligger tæt på Erik Lunds angelsaksiske historiefag-

stilgang. Lund mener, at det er svært at inkorporere børns historiebevidsthed i faget, da det har vist 

sig, at være svært at operationalisere i klasseværelset (Lund, 2009). Derfor agiterer Lund for en hi-

storieundervisning baseret på kompetencer og i mindre grad historiebevidsthed. Et af hans begreber 

er synoptiskrammeværk, hvor man ser meget overordnet på en periode og generaliserer ud fra nogle 

overskrifter. Følgende er Erik Lunds eget eksempel på synoptiskrammeværk: 

 

- ”Menneskene brukte mindre og mindre tid på å samle mat og mer og mer tid på å gjøre andre 

ting.  

- Det ble stadig flere måter å livberge seg på.  

- Menneskene spiste en stadig økende variasjon av mat som mer og mer ikke lignet noe, som 

har vokst frem, blitt dyrket eller blitt fanget.  

- Mat blir mer og mer morsomt med stadig flere mennesker, som ikke spiser de ting, de ikke 

liker bare for å holde seg i live. (Eliasson, Hammerlund, Lund, & Nielsen, 2012, s. 109)”  

 

Eleven anvender de samme redskaber på forskellige perioder, for at afkode og forstå dem. I ovenstå-

ende tilfælde handler det om, hvilken mad mennesker har indtaget i en bestemt periode, og hvordan 

det har ændret sig. Lignende øvelse kan gentages for andre perioder og temaer. Således bliver ele-

verne i stand til gennem et synoptiskrammeværk at afkode elementer i historien og dens udvikling. 
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Kontrafaktiske scenarier 

Erik Lunds udlæg om at elevernes historiebevidsthed ofte er: ”’taus’, intuitiv og ikke-artikuleret 

(Lund, 2009, s. 39)”, kan potentielt løses ved anvendelse af kontrafaktiske scenarier. Bernard Eric 

Jensen beskriver dem således: 

”Det er noget, der igen fordrer at børn og unge bruger deres historiske indsigt til at opstille og gen-

nemspille forskellige scenarier. (Jensen, Historie - livsverden og fag, 2003, s. 94)”. 

Kontrafaktiske scenarier er en alternativ version af historiske begivenheder, hvor man ændrer på en 

række forhold for at vurdere, hvordan begivenheden så havde udspillet sig ud. Hvordan ville perioden 

efter Versailles-traktaten havde udspille sig, hvis tyskerne ikke var blevet pålagt så høj en krigsska-

deerstatning? Var grundlaget for 2. verdenskrig forsvundet, eller ville der være sket præcis det 

samme? Ved at angribe konkrete historiske begivenheder på ny, kan elevernes historiebevidsthed 

komme i spil, og de kan se værdien af historisk analyse for deres livsverden. (Jensen, Historie - 

livsverden og fag, 2003) 

Historie faget i dag 

Det er svært at se historiefaget bevæge sig i en gennemført angelsaksisk retning lige nu, især når der 

ikke blev gjort noget synderligt ved fagformålene ved deres seneste ændring. Det skal dog medregnes, 

at den ekstra megen testning vi ser, er svær at udføre på historiebevidsthed og nemmere i et kildekri-

tisk perspektiv og historiefaktuelt perspektiv. Det kan betyde et større fokus på faktuel viden (årstal, 

navne, byer) end egentlig sammenhængsforståelse og analyse. Hvilket Rune Christiansen, lektor i 

historie ved LIÅ og Heidi Eskelund Knudsen, ph.d i historiedidaktik, agiterer imod i ”Fagdidaktik i 

historie”. Det er svært for eleverne at huske biografiske data om ”de mange gamle døde hvide men-

nesker” (Christiansen & Knudsen, 2015, s. 36), og den viden er sjældent relevant. Rune Christiansen 

har d. 20 marts udtalt i en artikel på folkeskolen.dk: ”Hvad Ærtebøllekulturen konkret var, og hvornår 

den fandtes, kan elever google, hvis man skulle få behov for at vide det på et tidspunk (Grynberg, 

2015) t".  

Han ser gerne, at fokus i historieundervisningen skal være på sammenhængsforståelse og kausalitet 

eksemplificeret igennem udvalgte historiske scenarier og aktualiseret til elevernes livsverden. At op-

bygge historieundervisningen på kronologi og årstal, som et rammeværk for eleven, er ikke anbefa-

lingsværdigt. Eleven kan ikke huske årstallene som isolerede begivenheder, da de ikke relaterer sig 

til elevens livsverden. Eleven har brug for en overordnet referenceramme i forhold til historien; men 

eleven skal ikke kunne hænges op på at kunne huske årstal og personer. (Christiansen & Knudsen, 



Historiebachelor Peter Egeløkke Christensen 23-04-2015 

12 

 

2015). I en teknologisk tidsalder er det ikke svært at finde biografiske informationer; men det er svært 

at gennemskue sammenhæng og kausalitet i historiske begivenheder uden de rette redskaber. 

 

L1 og L2 bekræfter vigtigheden af at relatere historien til elevens livsverden for at sætte elevens 

historicitet i spil. L1 udtaler:  

 

” Jamen, det er jo fordi, at hvis man kan drage en kobling, giver det ofte mere mening for dem, altså 

hvis de kan se parallel til noget, der er sket for 150 år siden og et eller andet, de ved foregår i dag, 

som de måske er optagede af… (Bilag 1, s. 1)” 

 

L2 siger ikke direkte, at historien skal være en del af elevens livsverden, men indikerer i høj grad, at 

historien skal aktualiseres, så den ikke fremstår som en isoleret del af fortiden: 

 

”Udgangspunktet for min historieundervisning har altid været, at der skal være sammenhæng mel-

lem det, der sker i dag, og den historie vi så gennemgår, altså paralleller og kronologi, er meget 

vigtig, når jeg underviser i historie.. (Bilag 2, s. 4)” 

 

Det er centralt at historie som et videnskabsfag, udlagt af Erik Lund, er primært relevant for histori-

keren på universitetet; mens historie som livsverden er relevant for alle mennesker, en livskontekst, 

hvorvidt man vil det eller ej. 

Kildekritik på internettet 

Det er essentielt, at eleverne lærer en kildekritisk tilgang til søgning på internettet. Det er en kildekri-

tisk kompetence, som til dels adskiller sig fra klassisk kildekritik i historie som et videnskabsfelt. Det 

handler ikke om at finde ud af, hvornår det er skrevet, og om det er en tertiær eller sekundær gengi-

velse; men om informationen kommer fra et lødigt sted på internettet. I denne sammenhæng er det 

historielærerens rolle at træne eleverne i at anvende relevante onlineencyklopædier og ikke bare 

slippe eleverne fri på internettet.  Det vil kunne løse mange umiddelbare problemer for eleverne, 

dermed være sagt, så skal elevernes kritiske tilgang til, hvad de finder, ikke fjernes, så man ender 

med: ”Jamen, alt han sagde på denne her side, er sandt!” Den kritiske tilgang er netop det, der ligger 

i det Klafkis kritisk-konstruktive tankegang. L1 understreger i særlig grad, at det er en stor udfordring 

for historielæreren at gøre eleverne kritiske over for det, de læser: 
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”…det synes jeg, er det største problem ved at være historielærer i dag, det er de der kilder, fordi de 

oprindelige kilder, hvad hedder det, valide kilder er meget, meget, svære for de unge mennesker, 

havde jeg nær sagt, at afkode, det synes jeg er et stort problem.” (Bilag 2, s. 5) 

iPadden som et didaktisk lærermiddel 

I følgende vil jeg definere iPadden som et didaktisk redskab for skolelæreren. 

Puenteduras taksonomiske teknologi model 

Parkvejens Skole i Odder har anvendt føl-

gende model, som en hjørnesten til at defi-

nere iPaddens muligheder. 

Ruben Puentedura, professor ved Harvard 

universitet i Massachusetts, har udviklet en 

SAMR-modellen til at definere, hvordan 

brugen af teknologi ændrer opgavers natur. 

Modellen opdeler ændringerne i to katego-

rier: ”Enhancement” (forbedring) og 

”Transformation” (transformation) hver 

kategori indeholder to niveauer. I første ka-

tegori findes substitution og augmentation, 

kategorien er for de opgaver, der ligeledes kan foregå i det med og uden teknologi. Elever kan lige 

såvel læse i en fysisk bog, som de kan læse bogen i e-bogs format på iPadden. Ligesom eleverne kan 

skrive på iPadden såvel som vha. blyant og papir.  

 

Ved augmentation opnås allerede en markant ændring. Puentedura definerer augmentation ved: ”Tech 

acts as a direct tool substitute, with functional improvement (Puentedura, 2014, s. 3)”. Muligheden 

for at anvende stavekontrol ved skrivning på iPadden tilfører en funktionel forbedring for opgavens 

proces. Især fremmedsprog og dansk kan nyde godt af stavekontrollen, da den sparer tid, og kan 

hjælpe eleven til at udvide sit vokabular.  

Historie og geografi bruger ofte kort i undervisningen, samme mulighed findes på iPadden, hvor man 

i stedet for kun at have adgang til et verdenskort med få detaljer eller et regionskort med mange 

detaljer, men begrænset arealdækning, kan få adgang til kort over hele verden i varierende detalje-

grad. Eleverne vil samtidig have mulighed for at tage udgangspunkt i Danmark eller deres hjemby og 



Historiebachelor Peter Egeløkke Christensen 23-04-2015 

14 

 

på den måde få en bedre forståelse for, hvilket område der bliver undervist i, og hvor det ligger i 

forhold til deres hjemstavn. Søgemulighederne i det interaktive kort sætter eleverne i stand til hurtigt 

at finde et område. Overlagskort vil nemt kunne findes frem på iPadden, hvor mulighederne er mange, 

mens der i fysisk form vil være en begrænsning på antallet af overlagskort. Gennem iPadden har hele 

klassen mulighed for at få adgang til præcis de samme informationer på samme tid. 

 

Modifikation er en signifikant ændring af traditionelle opgaver, og hvor man ikke længere forbedrer 

eksisterende opgaver med teknologi. Et eksempel kunne være, at eleverne skal skabe en ’wiki’ (en 

side hvor brugerne kan tilføje, rette og korrigere indholdet i fællesskab (MerriamWebster, 2015)) i 

forbindelse med årets historieundervisning. Eleverne vil løbende få til opgave at tilføje nye sider til 

wiki’en. Ligeledes skal de læse de andre elevers indlæg igennem og rette, hvis de finder fejl, på den 

måde skabes en vidensdatabase på elevernes niveau, og som de selv er skaber af.  

Opgaven kunne tidligere havde ladet sig gøre ved at samle elevernes noter i løbet af året; men det 

ville kun være tilgængeligt i en mappe, eller alternativt skulle læreren bruge lang tid på at kopiere, så 

alle elever havde opslagsværket. Gennem wiki’en opnås en ensartet brugerflade, hvor alle har adgang 

på samme tid. 

 

Redefinition er en opgave, der ikke var tænkelig uden teknologi. Adgangen til internettet giver en 

lang række muligheder for opgaver, der før var utænkelige. Wiki eksemplet i den tidligere paragraf 

var mulig uden teknologi; men det ville kræve meget arbejde. Internettet skaber en platform for ele-

verne, som når et før ufatteligt stort publikum, og sætter dem i kontakt med resurser og ligesindede 

verden over.  

En redefineret opgave: Eleverne skal udveksle oplysninger med en venskabsklasse i Holland om, 

hvordan deres nationalstat blev skabt samt identificere sammenfald og afvigelser. Delingen af infor-

mationer på tværs af store afstande og øjeblikkeligt var ikke muligt uden teknologien. (Puentedura, 

2014) 

 

Det er interessant, at hverken L1 eller L2 indikerer noget kendskab til SAMR-modellen, da den ellers 

skulle være en hjørnesten i deres IT taksonomi. Det kan vidne om manglende deltagelse i kurser, 

hvilket L1 indikerer, eller en divergens mellem overordnet tanke og egentlig handling. 
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Didaktik 2.0  

For at definere iPadden som et læringsmiddel, må vi behandle den fra flere udgangspunkter. Først og 

fremmest er den en erstatning for tidligere teknologi (papir og kuglepen), hvilket ”… er en forholdsvis 

omstændelig og langsommelig affære. (Hansen, 2010)”. Samtidig åbnes op for et langt større publi-

kum, end der var på den oprindelige platform. Jens Jørgen Hansen betragter dette aspekt af iPadden 

som et funktionelt læringsmiddel. Teknologien sætter brugeren i stand til ting, der ikke før var muligt 

og/ eller gør processer hurtigere eller nemmere end før. Jens Jørgen Hansen understreger, at et funk-

tionelt læremiddel afviger fra et semantisk læremiddel i dens mangel på mening. Semantiske lære-

midler, eksempelvis bøger, videoer el. sange, er meningsbærende i sit indhold. Funktionelle læremid-

ler sætter brugeren i stand til at opleve, bearbejde eller få hjælp til at forstå et semantisk læremiddel. 

(Hansen, 2010) 

 

iPaddens rolle som kognitivt læremiddel definerer Jens Jørgern Hansen således: ”Kognitive læremid-

ler hjælper til at facilitere og effektivisere arbejdsprocesser. (Hansen, 2010)”. iPadden sætter ikke 

eleven i stand til noget, der ikke kunne ske før, men faciliterer elevens kontakt til omverdenen og 

mulighed for at strukturere det faglige indhold. Eleven kan søge viden i en større verden, tage kontakt 

til eksperter uden for skolens område og foretage empiri-indsamling over større afstande. 

Evnen til at søge i store tekstsamlinger er centralt, da det sætter eleven i stand til hurtigt at afgøre 

validiteten af den store materialemængde. Adgangen til internettet sætter eleven i en prekær situation, 

da det ikke er et problem at finde information, men ”… at kunne sortere information fra.” (Hansen, 

2010). Sådan som L2 også påpeger: ” …at nu kan vi finde oplysninger alle vegne. De kan, hvis der 

noget de ikke ved, så kan de bare google det og så videre. (Bilag 2, s. 4).” 

Et redefineret klasserum 

iPaddens funktion som et kommunikativt læremiddel sætter klasserummet som undervisningsrum til 

revision. 

 

”Klasserummet rammesætter en bestemt læringskontekst. Det er en læringskontekst, hvor elever og 

lærer befinder sig på samme tid, på samme sted og ofte har fokus på samme indhold. Den teknologiske 

udvikling og udvikling af skolens læringsarkitektur sprænger denne forholdsvis lukkede kommunika-

tionsform (Hansen, 2010, s. 75).” 
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iPadden sætter eleverne i stand til altid at være i kontakt med andre elever eller lærere, lige meget 

hvor de er. Klasserummet har ikke længere patent på at være fælles læringsmiljø. Eleverne kan nu 

skabe virtuelle læringsmiljøer på tværs af skoleklasser, skoler og landegrænser.  

Det er ikke kun klasserummet, der inkluderes i det virtuelle læringsmiljø. Biblioteket, værkstedet osv. 

er også tilgængeligt og er endnu en begrænsning, der fjernes fra eleverne og deres udfoldelsesmulig-

heder, da bibliotekstider og andre læreres uforudsete bookninger af IT-lokalet ikke længere er en 

hindring. Læringsmiljøet kan opstå alle steder, så længe eleven har adgang til sin iPad og internettet. 

Ligeledes har eleven adgang til mange af de resurser, der før var begrænset til elevens tid på skolen, 

nu er de også til rådighed for eleven, når eleven er hjemme. På den måde kan vidensdeling og lektie-

læsning deles af alle elever i en klasse, på trods af tid og geografi. (Hansen, 2010) 

Det personlige læringsrum 

Det personlige læringsrum, Jens Jørgen Hansen beskriver, er baseret på elevens konstante adgang til 

kommunikative læremidler også i hjemmet. Dette kan dog variere fra elev til elev alt efter, hvad de 

er vokset op med, og hvad der er til rådighed i hjemmet. Ved udleveringen af iPads og en ensartethed 

i brugerplatforme vil gøre det personlige læringsrum endnu mere udtalt. Siden eleven er vant til at 

beskæftige sig med en variation af brugerplatforme, vil eleven være endnu bedre i stand til at udnytte 

det personlige læringsrum. (Hansen, 2010) 

Eleven med læsevanskeligheder 

Den skrevne tekst er et altoverskyggende element i den danske folkeskole, kun i få timer vil en elev 

opleve, ikke at blive præsenteret for tekst i en eller anden afskygning. ”Skriftsproget er elevens væ-

sentligste adgang til viden, oplevelser og læring. (Hansen, 2010, s. 85)” For elever med ringe evner 

inden for læsning eller elever med dysleksi kan det være enormt frustrerende at deltage i undervis-

ningen, da de ikke på lige fod med deres ligestillede kan afkode tekster i et passende tempo. Derigen-

nem kan der opstå foruroligende tendenser hos elever, der oplever nederlag på nederlag i folkeskolens 

fag, grundet manglende læseevne. Disse nederlag kan akkumuleres hos eleven og føre til elever med 

ringe mod på at gå til de stillede opgaver. Albert Bandura definerer manglen på motivation som man-

gel på self-efficacy . Denne mangel på self-efficacy er en ond cirkel, der er utrolig vigtig for læreren 

at få brudt. Den virker kun selvforstærkende. 

”Vi har en tendens til at undgå situationer og aktiviteter, der stiller kompetencekrav, som vi ikke 

mener, at vi kan indfri. (Skaalvik & Skaalvik, 2005, s. 179)”.  
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Elever, der har en forventning til at fejle en opgave, vil forsøge at udøve egenkontrol over, hvad de 

betragter som en håbløs situation. Det kan komme til udtryk ved uønsket adfærd fra eleven, der tæn-

ker: Der er ingen grund til at prøve, det mislykkes alligevel. (Skaalvik & Skaalvik, 2005) 

Martin Covington har beskæftiget sig med elevens forsøg på at bevare selvværd, og hvordan det 

kommer til udtryk, han ”… nævner også smøleri som en måde at beskytte sig mod et forventet neder-

lag på. (Skaalvik & Skaalvik, 2005, s. 193)”. Det kan være ved, at reducere tid brugt på opgaven, 

hvilket skal gøres meget tydeligt for de andre elever, så de kan se årsagen, til hvorfor eleven ikke 

klarede sig godt. Elevens mangel på kuglepen kan løses ved, at søge kontakt til klassekammerater, 

eller en blyant skal måske spidses! Eleven vil sørge for at gøre brugen af tid på andet end opgaven så 

tydeligt som muligt, så klassekammeraterne ikke er i tvivl om, at den pågældende elev var dårligere 

stillet end dem. (Skaalvik & Skaalvik, 2005) 

IT-rygsækken 

I et forsøg på at afhjælpe den stærkt reducerede motivationsfølelse hos elever med mange nederlag i 

baggagen, har man før forsøgt sig med IT-rygsæk på ungdomsuddannelserne. Konceptet er dog ikke 

slået igennem i folkeskolen; men har kørt på forsøgsbasis i nogle kommuner. (Pedersen L. K., 2013) 

 

”"Rygsækken" består af en bærbar computer med talesyntese, der kan læse teksten op, et ordforslags-

program, der kan støtte skrivning, og en scanner og scannerpen til at scanne papirtekst til oplæsning 

- samt vejledning i at anvende grejet (Pedersen L. K., 2013)” 

 

Rygsækken sætter en elev i stand til at mindske brug af energi på at afkode tekst for i stedet at have 

mere overskud til øvrig deltagelse i undervisningen. Især scanningspennen, der eliminerer behovet 

for tekstens digitalisering, er essentiel. Læreren skal ikke forberede ekstra i forbindelse med indscan-

ning af tekster til elever med IT-rygsæk. Eleven kan anvende samme materiale som resten af klassen. 

Det er vigtigt i ikke digitaliseret undervisning, hvor IT-rygsækken ofte bruges. Den er især populær 

i ungdomsuddannelserne. 

 

IT-rygsækken bærer en risiko for social stigmatisering, qua dens fysiske tilstedeværelse for en elev 

med læsevanskeligheder. Selvom eleven ikke bliver behandlet anderledes pga. IT-rygsækken, kan 

eleven stadig vælge at lade være at bruge den. Især hvis rygsækken introduceres omkring pubertets-

alderen, hvor ønsket om at være ligesom de andre er størst, kan eleven finde på at frasige sig hjælpen 

i håbet om at passe bedre ind. Den risiko kunne reduceres, hvis IT-rygsækken introduceres tidligt. På 
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den måde vænner eleven og klassekammeraterne sig til IT-rygsækken, og den fremstår som en del af 

elevens identitet. 

iPadden som kompenserende læremiddel 

Både IT-rygsækken og iPadden er i Jens Jørgen Hansens optik et kompenserende læremiddel, de er 

læremidler, der gør ”… processer mulige (Hansen, 2010, s. 86).” iPadden står i modsætning tit IT-

rygsækken til rådighed for alle, derved forsvinder den sociale stigmatisering. Siden iPadden er blevet 

en integreret del af det daglige skolearbejde, og det virker ikke underligt, hvis en elev sidder med 

høretelefoner, når klassen læser. Der skal heller ikke søges midler, hardwaren (iPadden) står til rå-

dighed for alle. Når en elevs læsevanskeligheder opdages, skal relevant software (programmer) blot 

installeres. Læsesvage elever uden deciderede diagnoser har også mulighed for at anvende iPaddens 

kompenserende funktion, hvor en udredning måske ikke havde bedømt eleven værdigt trængende til 

en IT-rygsæk. iPadden har dog ingen læsepen; men da det meste materiale på en iPad-skole er til-

gængeligt digitalt, er det ikke en stor problemstilling.  

 

iPaddens tekst-til-tale-funktion (TTTF) vil komme eleverne generelt til gode og ikke kun dem med 

læsevanskeligheder. En elev, der er træt af at læse eller har brug for variation, kan gøre brug af TTTF 

og gå en tur, mens iPadden læser højt. 

 

Førnævnte elever med dårlig self-efficacy vil potentiel have langt mere mod på opgaver, da de kan 

støtte sig til iPaddens TTTF. På den måde fjernes umotiverede elever fra undervisningen, og man 

skaber et bedre læringsmiljø, hvor alle kan deltage på trods af svagheder. Herved opnås inklusion af 

læsesvage elever. Især elever, der aldrig har kendt andet end en hjælpende iPad, vil ikke have en 

skolegang i baggagen præget af nederlag. 

 

Elevens medbestemmelse sættes i spil, da de i højere grad kontrollerer deres læringsmiljø, og at der 

er taget hensyn til deres situation. Samtidig har de mulighed for at vælge programmer, der kan støtte 

dem i en stillet opgave. Ligeledes kan de udforske materiale på egne præmisser, hvor læsning ikke 

længere er et prærekvisit; men at relevant software kan kompensere. (Hansen, 2010) 

 

iPadden er en fantastisk platform for elever med læsevanskeligheder og elever generelt. Dens kom-

penserende funktion øger inklusionen og giver eleverne større overskud til analyse og refleksion. L2 
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beskriver ligeledes TTTF positivt, han ser især funktionen positivt, når eleverne skal læse meget tekst, 

der ellers kan virke uoverskueligt: 

” … hvis man sætter dem til at læse noget på mere end to sider, så tror de, de skal dø; men på iPadden 

har de så den fordel, at de kan få det læst op …(Bilag 2, s. 5)” 

Elevens rolle 

Elevens rolle i en digital skole er anderledes, end den har været før. Ved implementering af især 1:1-

strategien står eleven i en ny situation i skolesammenhæng. Før var læreren eksperten på alt, hvad der 

relaterede sig til skolen: læsning, skrivning og didaktisk design. Det var læreren, der planlagde un-

dervisningen på en måde, han fandt bedst for eleverne og bestemte, hvilke værktøjer der skulle an-

vendes. Læreren var kilden til alt i skolen. 

I en 1:1-kontekst kan den etablerede lærer komme til kort i en teknologisk kontekst, generelt er ele-

verne kompetente udi i digitale medier som en konsekvens af deres generation. PISA-undersøgelsen 

fra 2009 viste:  

 

”…at 98 pct. af de 15-årige danske elever har adgang til computer med internet i hjemmet, som de 

kan bruge til deres skolearbejde … og kun 0,3 pct. svarer i undersøgelsen, at de ikke har computer i 

hjemmet (Regeringen, 2011, s. 2)”  

 

Man har svært ved at forestille sig, at det er tal, der er faldet siden 2009. Det kan derfor ikke undre, 

at vi har skabt en særlig gruppe, man kan kalde power-brugere. (Sørensen, Audon, & Levinsen, 2010). 

”De har i brugen af de digitale medier udviklet kompetencer, som ofte ligger på et højere niveau end 

mange voksnes kompetencer. (Sørensen, Audon, & Levinsen, 2010, s. 57) ”. Det er vigtigt at forholde 

sig til denne gruppe af power-brugere i en teknologiske kontekst, da man kan frygte, at de vil opleve 

en begrænset og kedelig brug af teknologien. 

Udfordringsbaseret Læring 

John Dewey har arbejdet med konceptet udfordringsbaseret læring (UBL). På mellem-trinnet på Park-

vejens Skole i Odder anvender de netop UB som en del af deres undervisning. Det er en tankegang,der 

oprindeligt bygger på problem-based-learning, en idé oprindeligt brugt på medicinske skoler og se-

nere udviklet til brug i andre uddannelsesinstitutioner. UBL er en videreudvikling foretaget af firmaet 

Apple (udviklerne af iPad) for at demonstrere iPaddens muligheder i undervisningen. Hovedpunk-

terne i UBL er: 
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- “A multiple entry point strategy and varied and multiple possible solutions  

- A focus on universal challenges with local solutions  

- An authentic connection with multiple disciplines  

- An opportunity to develop 21st century skills  

- The purposeful use of Web 2.0 tools for organizing, collaborating, and publishing  

- The opportunity for students to do something rather than just learn about something  

- The documentation of the learning experience from challenge to solution  

- 24/7 access to up-to-date technology tools and resources so students can do their work 

(Apple, [], s. 2) “ 

 

Hovedtanken er at tage fat i en problemstilling funderet i det virkelige liv, dernæst angribe den fra 

mange forskellige vinkler med udgangspunkt i flere fag og i sidste ende skabe en løsning og præsen-

tere den for et relevant publikum. I processen er iPadden i centrum, fordi den sætter eleven i stand til 

at indsamle informationer og skabe produkter, der hjælper gruppen til at løse udfordringen og dele 

løsningen med resten af verden. 

Eleven som didaktisk designer 

I en UBL-kontekst bliver eleven sat i spil som didaktisk designer, det er ikke længere læreren, der er 

styrende for hele processen. Lærerens rolle er at vejlede og hjælpe elever i processen, men ”… det er 

elevgruppen, der målsætter, tilrettelægger og organiserer samt udfører projektet… (Sørensen, 

Audon, & Levinsen, 2010, s. 76)”. Især en i 1:1-kontekst bliver eleverne i særlig høj grad planlæg-

gende og styrende for egen arbejdsproces, fordi teknologien giver dem muligheden for at træffe valg 

i en bred vifte af didaktikserede og teknologiske instanser. Elevernes brug af IT i fritiden sætter dem 

i spil som kompetente brugere af iPads. 

 

Eleven overtager selvfølgelig ikke læringsprocessen fuldstændigt. Læreren har stadig patent på den 

overordnede planlægning af undervisningen og i særlig grad overholdelse af formålsparagraffen og 

fagets formål. 
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Læreren som Digital Immigrant  

Det kan lyde som om, at lærerens rolle er stærkt reduceret i denne nye virtuelle skole, hvor eleven 

har adgang til alt på alle tidspunkter af døgnet. Læreren har absolut en imperativ funktion som gate-

keeper og definitionsmester af læringsmidler –og miljø. 

Læreren har i sin gatekeeper-funktion muligheden for at tildele og fjerne delings –og samarbejdsplat-

forme for eleverne og supervise, hvordan platformene benyttes. Derved kan læreren sikre sig, at de 

bedst egnede platforme anvendes. Læreren skal være i stand til at vurdere og træffe didaktisk begrun-

dede valg i forbindelse med teknologien. Eleverne har ikke den tilstrækkelige viden til at vælge rele-

vante platforme. (Hansen, 2010) 

 

Ovenstående kan sætte uerfarne lærere i en prekær situation, især lærere, der ikke er vokset op med 

teknologi som en fast bestanddel af barndommen. Marc Prensky, amerikansk ekspert i relationen 

mellem spil og læring, anvender definitionerne digital native (digitalt indfødt) og digital immigrant 

(digital immigrant). Digitale indfødte er individer opvokset med teknologi omkring sig og digitale 

immigranter som dem, der måtte lære teknologi som voksen. (Prensky, 2001)  

Prensky beskriver problemstillingen således: ”…our Digital Immigrant instructors, who speak an 

outdated language (that of the pre-digital age), are struggling to teach a population that speaks an 

entirely different language (Prensky, 2001, s. 2)” 

 

Der er simpelthen ikke genklang mellem digitale immigranter (ældre lærere) og digitale indfødte 

(eleverne), og det skaber frustrationer hos både indfødte og immigranter. Lærerene er frustrerede 

over, at de nye digitale indfødte ikke accepterer at modtage læring, som tidligere generationer gjorde. 

De digitale indfødte er vokset op med informationer kun få klik væk og adgang til alle niveauer af 

viden. Det strider imod den kronologiske måde lærebøger er bygget op på, og som de digitale immi-

granter har anvendt i mange år. (Prensky, 2001) 

 

Ældre lærere uden interesse for det teknologiske felt er sat bagud både i forhold til kolleger og elever, 

der i mange henseender vil være læreren overlegen, ikke didaktisk, men praktisk. Sådanne lærere vil 

have svært ved at gennemskue den didaktiske gevinst, der er ved at anvende teknologi. På skoler, 

hvor iPads er en integreret del af undervisningen, vil læreren udfolde sig meget begrænset i forhold 

til erfarne kolleger og kan ende med at frustrere elever, der er blevet vant til andre læreres forståelse 
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for programmer, som en lærer med manglende erfaring muligvis vil undlade at bruge, fordi læreren 

ikke forstår programmet. 

Efteruddannelse er et centralt element i forhold til lærere og teknologi, selvom accenten aldrig kan 

fjernes helt fra de digitale immigranter, skal broen stadig bygges.  

Lærerens udfordringer i en teknologisk verden 

For at iPadden kan sættes rigtigt i spil i undervisningen, er forberedelsen af læreren som didaktiske 

designere essentiel. Du kan ikke give lærerne en bunke apps og en iPad og forvente, at de planlægger 

en undervisning, der udnytter iPadden fuldt ud.  

Det er centralt, at læreren bliver grundigt introduceret til iPadden, ikke kun i en funktionel kontekst, 

men også i en didaktisk sammenhæng. Ellers vil mange lærere se en stationær computer, der er gjort 

mobil med tekstbehandlingsprogrammer og internet-adgang. L1 siger:  

”Man vidensdeler meget, vi snakker rigtig meget, jeg synes ikke, den er svært at bruge som sådan, 

jeg tror ikke, jeg er den, der bruger den bedst (Bilag 1, s. 3)”  

Vidensdelingen, som L1 påpeger, er også vigtig, men kan ikke erstatte en grundig introduktion i 

iPadden didaktiske formåen. 

 

Især læreren som digital immigrant er vigtig at håndtere i opstartsfasen, så lærere uden interesse ikke 

bliver hægtet af og aldrig får bevæget sig ud over de første felter i Puenteduras taksonomiske IT-

model. Det er helt legitimt at starte med substitution og augmentation; men det er vigtigt at bevæge 

sig opad, ellers bliver iPadden ikke udnyttet fuldstændigt. 

I sidste ende er det læreren, der står med den didaktiske planlægning, der skal sætte iPadden i spil i 

undervisningen.  

Cases 

Følgende cases er alle baseret på en skole med 1:1-strategi. De er til dels konstrueret ud fra observa-

tioner og oplevelser i praktikken; men er ikke gengivelser af virkeligheden. Alle navne er opfundne. 

Casene er udformet, så de eksemplificerer iPaddens fordele og ulemper i historieundervisningen. 

Begrebsafklaring i casene  

Keynote er et præsentationsprogram, det minder meget om Power-Point og sætter brugere i stand til 

at sammensætte tekst, billeder, lyd og film i en diasbaseret opsætning. 
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Showbie er et lærerstyret fildelingsprogram, hvor læreren bestemmer, hvilke filer der stilles til rådig-

hed. Den kan dele video, lyd, billeder og tekst. Eleverne har samtidig mulighed for at uploade egne 

filer til læreren inden for et givent emne.  

Imovie er et filmredigeringsprogram. 

Puppet Pals sætter brugeren i stand til at indtale lyd over en figur-dreven præsentation. Man har 

mulighed for at bruge egne billeder til figurer og baggrunde. Hver scene kan optages for sig og sam-

mensættes bagefter. 

Popplet er en mind-map skaber. Brugeren kan oprette tekstbokse og forbinde dem med forklaringspile 

på kryds og tværs. 

Wikispaces er et gratis værktøj til skabelse af en wiki. 

Google Docs er en fælles skriveplatform, hvor alle brugere kan skrive samtidig. 
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Case 1 

6.a skal i dagens dobbelttime i historie behandle mordet i Finderup lade. Læreren har planlagt, at 

eleverne selv skal virke som historiedetektiver og komme med eget bud på hvem, der har slået 

Erik Klipping ihjel. Læreren har afgrænset materialet til nogle sider i historiesystemet Klar Parat 

Historie, der beskriver mordet, og eleverne skal skabe en egen produktion, hvor en række mis-

tænkte bliver præsenteret. Eleverne har adgang til Klar Parat Historie via systemets hjemmeside, 

og læreren har delt de mistænkte via Showbie. 

Eleverne indfinder sig i klassen ved timens start, og læreren præsenterer dagens program vha. en 

Power-Point-præsentation. Læreren forklarer, at de skal arbejde sammen med deres i forvejen 

designerede makker, de må arbejde i klassen eller på gangen. Timen skal ende med, at eleverne 

præsenterer på klassen, hvem de tror, der har slået Erik Klipping ihjel. Læreren har vedlagt 

nogle vejledende spørgsmål til de mistænkte. Læreren har en dialog i plenum om, hvad en de-

tektiv er, om eleverne kender detektiver, og hvad det vil sige at være en. Begreberne: motiv, 

mistænkt osv. diskuteres. 

Det er op til eleverne selv at vælge en måde at præsentere deres resultat på. Læreren har nævnt 

nogle muligheder i sin Power-point-præsentation: Puppet Pals, Keynote, Imovie og Popplet.  

Efter præsentationen går eleverne i gang med arbejdet. 3 grupper går ud på gangen for at ar-

bejde, og resten bliver i klassen. Eleverne bruger de første 20 minutter på at læse teksterne, 

nogle af eleverne anvender IPaddens oplæsningsfunktion i teksterne. De første elevgrupper bli-

ver færdige og begynder at diskutere de mistænkte og finde ud af, hvordan de vil præsentere de-

res fund. Alex og Kaj kan ikke huske, hvad Puppet Pals er, og om de har det på IPadden. De 

spørger læreren, der forklarer, at det burde de alle have. Alex og Kaj går på opdagelse på deres 

iPad og finder programmet, dog har de ikke downloadet den betalte version, trods det at den er 

købt af skolen.  Alex har ikke plads til den, fordi hans iPads hukommelse er fuld. Han begynder 

at slette andre apps, læreren forklarer, at det er der ikke tid til, og de må bruge en anden app. Det 

irriterer de to drenge, og de bestemmer sig for at bruge Keynote. Nogle af de andre elevgrupper 

har samme problem, og læreren giver en fælles besked om, at man ikke skal bruge tid på at 

hente apps; men bruge en man har. De fleste grupper vælger Keynote. Resten af tiden, inden 

præsentationen, vejleder læreren grupperne til at udvælge en morder og få deres præsentation 

færdig. 

De sidste 15 minutter præsenterer grupperne deres resultater, alle grupperne har brugt Keynote, 

undtagen en, der har brugt Popplet. Eleverne syntes, det var sjovt at lege historiedetektiv. 
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I case 1 anvender læreren iPadden på substitution, augmentations og modificerende niveau. IPadden 

erstatter bogen som meningsbærende lærermiddel og giver en funktionel forbedring igennem oplæs-

ningsmuligheden. Det fjerner den klods om benet, som læsning kan være for nogle elever, når de 

møder ord, de ikke kender. De bliver fri for at søge hjælp hos læreren, og dette giver læreren mere 

tid.  

Præsentationerne, som eleverne skaber, er til dels nyskabende, meget af det kunne være opnået ved 

noter på tavlen; men brugen af billeder eller store tekstsegmenter kan kun opnås på så kort gennem 

brug af iPadden. Et stort modifikationselement kunne være opnået gennem Puppet Pals. Elevernes 

mulighed for at indtale og forklare på forhånd, kan hjælpe elever, der er nervøse for at skulle præsen-

tere foran deres klassekammerater. Samtidig kan koblingen af visuelle midler og tale forbedre ele-

vernes chance for at huske informationerne. Elever, der synes tekstproduktion er en langsommelig 

proces, men nemmere kan udtrykke sig ved tale, får nye muligheder. 

 

Klassens manglende viden om de apps, de har til rådighed som præsentationsmidler, er bekymrende. 

For at elever kan opnå iPaddens fulde kompensationspotentiale er det vigtigt, at de er bekendt og 

familiære med alle apps, og at de ved, at de er lige valide som præsentationsmidler. Netop på den 

måde kan eleven med gode analytiske og refleksive evner, men svag læsekapacitet, komme til udtryk 

i historieundervisningen. 

Det er betryggende at se elevernes umiddelbare brug af iPaddens TTTF, der bliver ikke stillet spørgs-

målstegn ved tekstmængden, og der bliver ikke set skævt til læsesvage elever. 

For at brugen af skolens mange indkøbte apps, og de, som læreren ved, eleverne har, kan blive fuldt 

udnyttet, er det vigtigt at strukturere brugen af iPadden for eleven. Det er vigtigt, at de altid har de 

seneste opdateringer og plads på harddisken. Opdateringer og vedligehold er noget, der skal afvikles 

uden for undervisningen, så værdifuld tid ikke går tabt med organisering. 

 

Rollen som historiedetektiv sætter eleverne i spil i historien og gør historien nærværende for eleven. 

Det er en god måde at inddrage eleven på og gøre emnet til elevens eget narrative forløb, der gør det 

nemmere at huske. (Christiansen & Knudsen, 2015) 

 

 

 



Historiebachelor Peter Egeløkke Christensen 23-04-2015 

26 

 

 

 

I case 2 formår læreren at udnytte iPaddens kommunikative og kollaborative facetter. Eleverne sam-

arbejder i fællesskab om at skabe et produkt og er i konstant kommunikation med hinanden og lære-

ren. På den måde opbrydes det standardiserede klasseværelse med læreren ved tavlen og elevenerne 

på deres pladser. Hvis eleven har behov for at være et andet sted på skolen, forhindrer det ikke fæl-

lesbeskeder eller hjælp fra læreren. 

Produktet, som eleverne skaber, er nemt at dele med ligesindede, det er nemt tilgængeligt og forgår 

ikke. Det er nemt at præsentere for kommende udskolingsklasser og kan tilgængeliggøres for resten 

af nationen. Det er nemt at finde frem i repeteringsprocessen op til afgangsprøven, og søgemulighe-

derne i wikien gør det nemt at indhente relevant information.  

Historielærerens aktualisering af emnet, som værende gældende for nutiden og noget, man stadig kan 

se spor af, er vigtig, for at eleven finder historieundervisningen relevant. 

 

 

Case 2 

6.b skal arbejde videre med deres 2. verdenskrigs forløb. Det overordnede mål for forløbet, der 

strækker sig over 3 uger, er at skabe en wiki, som beskriver hændelserne i forløbet op til, under 

og efter 2. verdenskrig. Eleverne har i grupper på 2-3 valgt sig ind på et bestemt felt, de skal un-

dersøge og tilføje til wikien. Fælles for alle grupper er, at de skal reflektere over, hvilken konse-

kvens 2. verdenskrig har haft for dem i dag. Læreren har udleveret en række vejledende spørgs-

mål til hvert emne og har præsenteret dem for en række hjemmesider, som er valide, hvor de kan 

søge information. Læreren har dog udtrykt, at eleverne gerne selv må gå på opdagelse på inter-

nettet og refererer i øvrigt til elevernes historiebog. 

Grupperne må frit placere sig på skolen, elevgrupperne og læreren er i konstant kontakt vha. 

den indlagte chat-funktion på Wikispaces.  

Elevgrupperne bruger Google Docs til at producere deres tekstindlæg. 

Læreren bruger sin tid på at vejlede grupperne i, hvad der er relevant at tilføje inden for deres 

emne, og hvilke spor det har trukket til nutiden. Wikien skal præsenteres for resten af udskolin-

gen, efter læreren har læst den igennem, og den skal være tilgængelig i fremtiden for skolen. 
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Sammenligning af case 1 og case 2 

Case 1 er et typisk eksempel på, at læreren anvender iPadden til at skabe anderledes produktion. 

Eleven kommer ikke anderledes i spil end ved traditionel undervisning. Lærerens ønske er primært, 

at eleverne deler deres nye fundne viden gennem en af iPaddens programmer. Det er også den defi-

nition L1 bruger under udtrykket: eleven som producent. 

 

”Der forstår jeg jo netop, at eleven skal ind og bruge sin viden til at om producere den til noget 

andet, lave et produkt der viser, at der også ligger noget viden bag ved, og der kan iPadden være et 

redskab, et meget godt redskab til det, men de vil nu også gerne noget andet en gang i mellem. (Bilag 

1, s. 3)”  

 

Her bliver iPadden til et gengivelse redskab, noget der kan skabe flotte ting; men iPadden bliver ikke 

fuldt udnyttet. 

 

I en projektorienteret undervisning, fx UBL, som Parkvejens Skole anvender, giver det mere mening. 

Hvis eleven for alvor er blevet kompetent inden for iPaddens aspekter, kan de selvstændigt komme 

til udtryk i en projektkontekst, det gør eleven til producent.  

I Case 2 bliver iPaddens kommunikative aspekt og mulighed for redefinition sat i spil, og eleverne 

kan skabe noget, de ikke kunne før. Hverken L1 eller L2 beskriver en sådan læringstendens, det be-

tyder ikke, at den ikke findes.  

L1 udtrykker også et ønske om mere tid til at lære mere om iPadden, hvilket, hun synes, mangler.  

Det er dog centralt at understrege, at det ikke er iPadden, der skaber relationer til elevens livsverden 

eller aktualiserer emnet i forhold til elevens historiebevidsthed, det er læreren, der er den drivende 

faktor bag undervisning, og det kan iPadden ikke erstatte.  
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Afslutning 

Rapport fra Odder og IT i folkeskolen 

Rasmus Fink Lorentzen, cand. pæd. didaktik, har for CELM (Center for e-læring og medier) afsluttet 

en rapport i 2012, om iPadden som læremiddel i Odder kommune. Rapporten har i særlig grad foku-

seret på ”…målet med at udvikle elevernes kommunikative kompetence og at forbedre mulighederne 

for undervisningsdifferentiering. (Lorentzen, 2012, s. 3)” 

Lorentzens rapport kommer med en definition på lærerens rolle og iPaddens muligheder og begræns-

ninger. I forhold til læreren fastholder Lorentzen, at det centrale i undervisningen er læreren, og at 

læreren har brug for tid til udvikle sin didaktik omkring iPadden. (Lorentzen, 2012) 

I forhold til iPadden siger Lorentzen: ”Der er ikke noget, der tyder på, at tablets i sig selv medfører 

en pædagogisk eller faglig læringsmæssig værdi. (Lorentzen, 2012, s. 10)” Odder kommune er stadig 

tidlig i sin proces omkring implementeringen af 1:1-strategien, men det en interessant forløbende 

konklusion. 

Overordnet giver iPadden muligheder for kommunikation og multimodalitet, men det er læreren, der 

sætter dens potentiale i spil. 

Ydermere hører Lorentzen fra udskolingslærerne at iPadden er besværlig at anvende, når eleverne 

skal lave større skriftlige produktioner, manglen på keyboard er frustrerende. Behovet for ”… at 

kunne afvikle flere programmer simultant… (Lorentzen, 2012, s. 11)” skinner også igennem i udsko-

lingen. 

 

Jeg er enig med Lorentzen i hans fund i Odder kommune. Lærerens rolle er forandret; men han er 

stadig den vigtigste i undervisningen. For at man opnår iPaddens fulde udbytte, er det centralt, at 

læreren introduceres grundigt til iPadden og løbende kan reflektere over dens muligheder med kolle-

gaer. Parkvejens Skole bruger stadig nogle af deres pædagogiske dage på at vidensdele og diskutere 

iPaddens muligheder. 

 

Regeringen lancerede i 2011 deres vision for IT i folkeskolen og følgende er et centralt citat: 

 

”For at satsningen på it kan lykkes, er det en forudsætning, at it integreres i undervisningen gennem 

udvikling af nye undervisnings- og læringsformer, så den traditionelle undervisning ikke bare vide-

reføres med ”strøm på (Regeringen, 2011, s. 11)” 
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I lighed med Puenteduras taksonomiske-model er det vigtigt, at folkeskolen ikke forbliver på det 

substituerende og augmenterende niveau, ellers bliver det netop en skole, hvor den traditionelle un-

dervisning bliver kørt videre med strøm på. Lærerene skal forstå og anvende de muligheder, der er i 

teknologien. 

Konklusion 

Den nye udgave af folkeskolen som kompetence-fremmende element i samfundet, som Ove Kaj Pe-

dersen sætter i spil, er ikke nok for folkeskolen. Folkeskolen skal danne eleverne således, at deres 

blotte tilstedeværelse i samfundet gør dem værdifulde. Vi er ikke retmæssigt til stede i samfundet 

med udgangspunkt i vores evner, men med udgangspunkt i vores eksistens. Folkeskolen skal danne 

kritisk tænkende mennesker, der naturligt kan indgå i et demokratisk samfund. Disse evner kommer 

i særlig grad fra historiefaget, hvor identitetsdannelsen skaber en fælles referenceramme til det danske 

samfund.  

Skolefaget historie skal behandle eleven som værdifuldt individ i samfundet og gøre eleven i stand 

til at forstå sin historiebevidsthed, som unægtelig er en del af os i en kritisk kontekst. Den kritiske 

tankegang er et sundt udgangspunkt for den nye udfordring, som folkeskolen står overfor: at gøre 

eleverne i stand til sortere i enorme mængder information på internettet.  

iPadden som læringsmiddel er sig selv tomt og uden mening. Kun ved en kompetent lærer som dri-

vende faktor bag værket, bliver den et værdifuldt læringsmiddel. iPadden sætter eleven i spil som 

didaktisk designer i en projektorienteret undervisning og åbner for elevens udfoldelsesmuligheder. 

Eleven er, som digital indfødt, en naturlig bruger af teknologien og forstår intuitivt iPaddens funkti-

oner. iPadden gør op med det prædefinerede læringsrum og gør hele skolen og elevernes hjem til 

legitime læringsrum. 

Læreren, som drivkraft bag læringsværket, sætter ham i en særlig situation, især hvis læreren er digital 

immigrant. Introduktion, efteruddannelse og vidensdeling er tre betydningsfulde faktorer at give læ-

rerne, inden de bruger iPadden i undervisningssammenhæng. Det er også pålagt læreren at sætte sig 

grundigt ind i teknologien for ikke at den ikke fremstår meningsløs. 

iPaddens funktion som kompenserende lærermiddel kan sikre mange læringsprocesser for læsesvage 

elever; men det er centralt, at dens anvendelse bliver sat i et legitimt lys. 

De to cases eksemplificerer, at iPadden ikke gør historielæreren til en bedre historielærer; men gør 

en række processer mulige for eleverne og læreren. Historiebevidsthed og identitetsdannelse kan ikke 

skabes i særlig ekstra grad ved brugen af iPadden. Det er læreren, der skal skabe den meningsfyldte 

undervisning.  
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Hvis anvendelsen af iPads ikke når ud over den augmenterende og substituerende fase, og for alvor 

sætter eleven i spil som didaktisk designer, og man ikke formår at give lærerene de rigtige muligheder 

for at didaktisere iPadden, skal man overveje, om det er den rigtige investering. 
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