
Digital Strategi 
for det pædagogiske område

Oplæg på bestyrelsesmøde 27.5 2019
v. uddannelseschef Lene Madsen



Er det overhovedet nødvendigt at fokusere 
på digital dannelse til digitalt indfødte???

JA!!!
Digitalt indfødte er IKKE = digitalt kompetente 
Udfordringer ift. at begå sig i det digitale, globale samfund 
er der nok af:

FAKE NEWS OG INFORMATIONSKVALITET
DIGITAL IDENTITET OG SIKKERHED
WEB-ETIK OG KOMMUNIKATION PÅ SOCIALE MEDIER
FAGLIG FORMIDLING OG SAMARBEJDE i WEB 2.0 
FORMATER



Det kommer jeg ind på:
● Effekten af digitale værktøjer på kursisternes læring

● Den digitale strategi:
Formål
Digitale kompetencer som middel og som mål
Indsatser ift. 4 digitale kompetencer

● Forudsætninger for implementering:
Politik for brug af digitale platforme
Værdier ift. digitalt udstyr
Centrale aktører 



Har IT overhovedet en positiv effekt på kursisternes 
læring?
“Det samlede billede [i målingen af effekten af digitale teknologier] er, at it både 

kan have positive og negative effekter. Afgørende faktorer er, 

- hvordan man underviser med it

- hvilke typer af it der er tale om

- hvilke forudsætninger man har

- og med hvilket formål man anvender teknologien”

“Thomas Illum Hansen, Nationalt Center for Læremidler. Politiken 06.12.2018



Baggrund og historik: fra bagtrop til fortrop
Det startede med it-klasse i 2011 - grundlæggende og positive erfaringer med 
Google Education. Vigtigt grundlag for professionelle læringsfællesskaber på 
skoler.  

Første strategi: 2014-18. Målsætninger, succeskriterier og surveys

EVA: “IT og Digital dannelse i Gymnasiet” fremhæver i 2017 Aarhus HF og VUC 
som eksempel på et “gymnasium, der ser ud til at anvende it og digitale 
læremidler innovativt og succesfuldt”  

Udvalgt som demonstrationsskole i projektet DIDAK 2017-20 (CUDIM)

Kursisternes digitale kompetencer - stærkt fokuspunkt i Gymnasiereformen i 2017



Formålet med Didaktisk IT-strategi 2019-23
Formålet med  skolens e-didaktiske strategi er systematisk at udnytte det læringspotentiale, der ligger i 
inddragelse af digitale værktøjer i undervisningen for at styrke kursisternes digitale dannelse.  

Vi har 4 målsætninger:

1. At styrke kursisternes læring og deres aktive deltagelse i og samarbejde om læringen af faget
gennem inddragelse af en bred vifte af digitale værktøjer i undervisningen.

2. At klæde kursisterne på til at kunne begå sig reflekteret og kritisk i det digitale samfund, lokalt og
globalt.

3. At fremme systematisk videndeling og kollaborativt samarbejde, blandt såvel kursister som lærere.

4. At udnytte det læringspotentiale der ligger i anvendelse af digitale løsninger i undervisningen eller i
ren onlineundervisning fx i form af selvrettende materiale, differentiering og adaptiv læring.



Det digitale som middel
It er et overordentligt nyttigt værktøj der kan styrke kursisternes motivation, 
samarbejde og aktive deltagelse - og dermed deres læring i fagene. 

To faktorer er særligt afgørende: 

1. At det er klart og tydeligt formidlet hvad de skal lære, og at materialet er 
præsenteret overskueligt 

2. At de er aktive og medproducerende i undervisningen, frem for at være 
passive modtagere. 

Strategien fokuserer især på hvordan it i undervisningen bredt forstået, kan styrke 
disse to faktorer.  



Det digitale som middel, fortsat:

I lyset af de påførte besparelser medtænker strategien digitale løsninger, hvor 
de på en hensigtsmæssig måde kan anvendes til at effektivisere 
undervisernes forberedelse og rettearbejde, jf. også formuleringen i punkt 4 
om at udnytte læringspotentialet i digitale løsninger. 

- fx 5-10% Virtuelle moduler som kollektiv, obligatorisk løsning i det gymnasiale
område

- anvendelsen af programmet Peergrade til peer-to-peer retning af skriftlige
opgaver - bl.a. som kompensation for reduktion af lærerens rettetid



Det digitale som mål
Eller mere præcist: styrkelse af digitale kompetencer som et mål i sig selv

- Undervisningen på Aarhus HF og VUC  skal også på det digitale niveau
afspejle udviklingen i det omgivende samfund

- det er vores opgave som skole at klæde kursisterne på til at navigere og
deltage  kompetent og kritisk i informationssamfundet og på de sociale
medier.

- derfor er fokus på det digitale ikke kun en middel til at optimere kursisternes
læringsudbytte



Den operationelle kompetence
Uddybning Indsatsområder

Kursister:
IT support til kursister udbydes i biblioteket
Introduktionskurser til skolens digitale platform tilbydes enkeltfags- og klassekursister 
med udgangspunkt i model fra HF2

Lærere: 
Udbredelse af best practice i strukturering af holdsider: Kursisternes mening Eksempel 
fra geografi  Opsamlingsworkshops for nye lærere i skolens digitale platforme.

E-didaktikerne:
Afprøver hhv. Google Classroom og den nye version af Google sites i løbet af skoleåret
2019-20. Der tages stilling i januar 2020 til hvilken platform, der skal bruges fremover til
videndeling og opgavehåndtering i fagene: Classic sites, modern sites, google classroom

https://drive.google.com/file/d/1cStp4GpiittomCPbFQaZTgF-ZXvRSc5K/view?usp=sharing
https://sites.google.com/a/aarhushfogvuc.dk/hfe4171708/geografi
https://sites.google.com/a/aarhushfogvuc.dk/hfe4171708/geografi


Den produktive kompetence
Uddybning Indsatsområder

Indgå i og bidrage 
kreativt til 
formidlingsmæssige 
digitale produktioner 
i fagene, herunder 
remediering.

Brug af produktionsværktøjer fra Skoletube som naturligt formidlingsværktøj 
i undervisningen af både kursister og lærere. 

Der fokuseres især på Padlet, Screencast og Wevideo. 

- Kurser for lærere
- Værktøj inddrages bredt i onlinetilbudet, både i formidling af fagene og

til kursisternes afleveringer
- Kurser for kursister fx i klassetilrettelæggelser



Deltagelseskompetence

Uddybning Indsatsområder

Begå sig bevidst, kritisk, 
etisk og ansvarligt på nettet 
og i sociale medier. 

Kursisterne skal lokalt 
kunne indgå i og bidrage til 
digitale fællesskaber, fx 
kollaborativt samarbejde om 
læring i fagene og kunne 
give hinanden digital 
feedback

Udvikling af Aarhus HF og VUC  “God webetik” inklusive lovgrundlag 
for digital adfærd.

Tilpasning af pædagogiske formater ift. udvikling af 
deltagelseskompetence til de fag der er særligt ansvarlige for 
bestemte delkompetencer (dansk, matematik, engelsk, samfundsfag 
og historie)

Kompetenceudvikling af lærerne til systematisk at kunne udvikle 
kursisternes evne til at give digital feedback på skriftlige opgaver bl.a. 
gennem Peergrade.



Informationskompetence

Uddybning Indsatsområder

Søge, anvende, 
henvise til og forholde 
sig kritisk til 
information på 
internettet.

Styrkelse af kursisternes kompetencer til bevidst og 
kritisk at søge litteratur på nettet.

- gennem fx afholdelse af litteratursøgningskurser
som tilbud til alle kursister

- historie- og danskfaget er især ansvarlige for at
udvikle og træne informationskompetencen



Politik for brug af digitale platforme
Grundlaget for strategiens opfyldelse er skolens politik for anvendelse af digitale 

platforme og værktøjer knyttet til undervisningen. 

Google Apps for education er skolens officielle læringsplatform. For at styrke 

brugervenligheden og reducere kompleksiteten understøtter vi anvendelse af Googles 

løsninger.

- suppleret af Systimes I-bibliotek, Screeningsværktøjer og platformen Skoletube.

Det er en målsætning at reducere antallet af platforme relateret til undervisningen

Der indføres UNI-login som adgang til alle platforme i løbet af foråret 2019.

https://docs.google.com/document/d/1cX-0s2E1a3eCN-oN8zlv_8ON_k1gVH3vVs7rcPsz_k8/edit?usp=sharing


Digitalt udstyr
De digitale løsninger i undervisningslokalerne skal bedst muligt understøtte undervisning og læring. 

Der lægges vægt på brugervenlighed, driftsikkerhed, ensartethed og ikke mindst digitale løsninger der 
fremmer kursisternes aktive deltagelse i undervisningen. 

Alle undervisningslokaler indrettes med samme udstyr. 

I løbet af 2019 - forår 2020 undersøges, afprøves og evalueres alternativer, fx digitale skærme, til skolens 
digitale projektorer, som ikke længere er fuldt funktionsduelige. 



Centrale aktører i realisering af strategien
Edidaktikere: 7 i gym og 4 i AVU (heraf 2 også it-vejledere). IT deltager i møder.

It-vejledere: 2 i gym og 1 i AVU

O-didaktikere: 5 onlinelærere gennemgår et formaliseret kursus

Fakultetsdidaktikere: 5 i gym - skal tænkes tæt sammen med E-didaktikerne

Faggrupperne - tæt kontakt fra Edidaktikere og F-didaktikere til faggrupperne

Ekoordineringsudvalg: ledere, undervisere, it, kommunikation, studieadm. 




