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Indhold
Definitioner

•	 Digitale læringsplatforme bruges til at dele 

viden og praktiske informationer med eleverne 

samt til at tilrettelægge, gennemføre, evaluere, 

fastholde og dele undervisningsforløb med brug 

af forskellige digitale læremidler. Der skelnes 

mellem strukturerede læringsplatforme udviklet 

til undervisning (fx Moodle, Fronter og Itslear-

ning) og ustrukturerede læringsplatforme, der 

ikke som udgangspunkt er udviklet til undervis-

ning (fx Office 365 og Google Docs). 

•	 Didaktiske digitale læremidler er pædagogisk 

designede teknologier samt undervisnings- og 

læringssystemer, der er konstrueret til brug i 

undervisningen. De angiver eller indeholder et 

fagligt indhold og rummer læringsaktiviteter 

samt mere eller mindre eksplicitte didaktiske 

anvisninger af, hvordan der kan arbejdes med 

indholdet (hvad der skal læres, og hvordan det 

skal læres), fx fagportaler, læringsspil og iBøger.  

•	 Ikke-didaktiske digitale læremidler er læremid-

ler, hvor der ikke er en indbygget didaktik. Det er 

værktøjer, som pædagogisk personale og/eller 

elever selv skal ’lægge et fagligt indhold i’, for at 

de kan anvendes i undervisningen. Ikke-didak-

tiske digitale læremidler kan både være funkti-

onelle værktøjer, der ikke har et fagligt indhold, 

men er et understøttende værktøj (fx præsenta-

tionsværktøjer) og semantiske værktøjer med et 

fagligt indhold (fx hjemmesider eller SoMe). 

•	 Digitale ressourcer er en samlebetegnelse for 

digitale læremidler og digitale læringsplatforme.
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Indledning

Digitalisering af undervisningen på erhvervsuddannelser-

ne har potentiale til at sikre bedre udnyttelse af lærernes 

ressourcer og et generelt kvalitetsløft i undervisningen. 

Brugen af digitale læringsplatforme og digitale læremidler 

kan skabe mere variation i undervisningen, højne elevernes 

engagement samt styrke videndeling og fastholdelse af læ-

rernes arbejde, da lærerne kan tilgå hinandens materialer 

og blive inspireret til løbende udvikling af undervisningen.

Imidlertid viser de senere års undersøgelser, at der er sto-

re forskelle på, om og hvordan erhvervsskolerne arbejder 

strategisk og pædagogisk med digitale læringsplatforme og 

læremidler som et redskab til at styrke kvaliteten i under-

visningen.

Katalogets formål er på den baggrund at inspirere ledel-

ser på erhvervsskoler ved at give et indblik i de digitale 

ressourcers muligheder for at øge kvaliteten af undervis-

ningen, men også give konkrete eksempler fra praksis på 

anvendelse af digitale læringsplatforme. Kataloget hen-

vender sig især til ledelse, men også ressourcepersoner og 

andre med interesse for digital læring på erhvervsskolerne. 

Udover dette katalog er der udarbejdet fire inspirationspa-

pirer, en infografik samt to videoer, der giver eksempler på, 

hvordan erhvervsskoler kan anvende digitale ressourcer til 

at øge kvaliteten af undervisningen. 

5 veje til øget kvalitet i undervisningen  

gennem digitale platforme 

Kataloget peger på fem veje til kvalitet i undervisnin-

gen på erhvervsuddannelserne gennem digitalisering.

De fem veje er: 

1. Etablér digitale strategiske sigtepunkter  

koblet til det pædagogisk-didaktiske grundlag 

2. Udvikl lærernes didaktiske  

digitale kompetencer 

3. Brug ressourcepersoner til den  

digitale udvikling af undervisningen 

4. Brug digitale værktøjer til at skabe  

sammenhæng mellem teori og praksis 

5. Understøt digital videndeling,  

kommunikation og samarbejde

Kataloget præsenterer de væsentligste indsigter fra en 

spørgeskemaundersøgelse blandt lærere på alle erhvervs-

skoler og casestudier fra otte erhvervsskoler. Kataloget 

giver blandt andet eksempler på, hvordan erhvervsskoler 

kan anvende digitale ressourcer til at øge kvaliteten i 

undervisningen. Du kan læse mere i den samlede rapport 

”Undersøgelse af erhvervsskolernes anvendelse af digitale 

platforme og læremidler”.
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En sammenhængende digital indsats kræver, at der træffes 

en ledelsesmæssig beslutning og strategisk prioritering af, 

at digitale ressourcer skal være en fast bestanddel af sko-

lens arbejde og undervisning. En digital strategi skaber et 

grundlag for at sætte realistiske mål og hjælper ledelsen til 

at træffe valg og prioriteringer. Desuden etablerer en stra-

tegi fundamentet for ansvars- og opgavefordeling i arbej-

det med digitalisering på skolen. Den strategiske retning er 

således en nødvendig forudsætning for, at erhvervsskoler 

kan lykkes med at anvende digitale ressourcer på en måde, 

der skaber værdi for lærere og elever.

Inddragelse af lærerne i beslutninger om skolens  

digitale prioriteringer understøtter forankring

For at forankre den digitale strategi i den pædagogiske 

praksis kan ledelsen inddrage lærerne og dermed sikre 

fælles sigtepunkter i forhold til arbejdet med digitale 

ressourcer.

1.  Etablér digitale strategiske sigtepunkter   
koblet til det pædagogisk-didaktiske grundlag

En sammenhængende digitalise-
ringsindsats, der forener strategi, 
 pædagogik og didaktik, hjælper 
 skolen til at prioritere, koordinere  
og  implementere digitale platforme 
og læremidler i undervisningen.

Læringspakker sikrer didaktisk brug af digitale 

ressourcer på Mercantec

På Mercantec understøtter ledelsen omsætnin-

gen af skolens digitale strategi til undervisningen 

i klasselokalet. Det foregår ved, at ledelsen i sam-

arbejde med den lokale it-pædagogiske konsulent 

har udarbejdet en række retningslinjer for lærings-

pakker til undervisningen. En læringspakke er en 

plan for hele undervisningen i et fag og rummer 

således et fuldt undervisningsforløb til en given 

skoleperiode. Skolens ledelse har i samarbejde med 

den lokale it-pædagogiske konsulent udarbejdet en 

række centrale retningslinjer for, hvad en lærings-

pakke overordnet set skal indeholde, og hvordan 

den skal se ud med henblik på at sikre kvalitet og 

genkendelighed for såvel lærere som elever. På den 

led understøtter ledelsen omsætning af den digitale 

strategi ind i undervisningslokalet. 

 ” En fordel ved at lægge undervisningsforløb over på 

en digital platform er, at man som lærer tvinges til at 

overveje, hvorfor og hvordan man bruger sit materiale, 

så det bedst understøtter deres [elevernes] læring” 

(Lærer)

Lærerteams i de enkelte afdelinger udvikler læ-

ringspakkerne, opstiller læringsmål for de enkelte 

undervisningsforløb og beskriver, hvordan indhol-

det kobler sig til disse. De beskriver også, hvordan 

opgaver skal gribes an, så eleverne har et overblik 

og selv kan gå i gang med øvelser, og så en eventuel 

vikar nemmere kan overtage undervisningen. I hver 

læringspakke ligger der såkaldte digitale forløb, som 

rummer materiale, som eleverne kan arbejde selv-

stændigt med – enten hjemmefra eller på skolen, 

hvis læreren er på kurser eller til teammøde. Den 

digitale platform rummer en funktion, der gør, at de 

digitale forløb (og materiale til undervisningen i det 

hele taget) kan gøres tilgængelige på bestemte tids-

punkter og i et begrænset tidsrum, så lærerne kan 

styre, hvornår eleverne skal løse bestemte opgaver. 



De skoler, som er lykkedes med at forankre strategien i 

praksis, peger på følgende gode råd:

•	 Begynd ’i det små’, når arbejdet med digitale ressourcer 

igangsættes. 

•	 Tag udgangspunkt i at digitalisere de elementer i under-

visningen, som lærerne allerede kender til. Det sikrer 

langsom progression hen mod et stadie, hvor anvendel-

sen af digitale ressourcer bliver dybt forankret blandt 

både lærere og ledelse. 

•	 Anvend færrest mulige platforme, og sikr tydelig adskil-

lelse mellem de forskellige platforme (fx den digitale læ-

ringsplatform og det mere studieadministrative system).

•	 Ensart lærernes anvendelse af digitale læringsplat-

forme.

Aktiv anvendelse af den digitale strategi  

skaber retning for lærerne

Størstedelen af lærerne oplever, at deres skole har en 

digital strategi eller digitale strategiske sigtepunkter. Over 

halvdelene af lærere (52 pct.) oplever dog kun i nogen eller 

mindre grad, at den digitale strategi skaber retning for, 

hvordan deres arbejde med digitale ressourcer skal kom-

me deres elever til gavn. En femtedel af lærerne oplever, at 

deres digitale strategi eller digitale strategiske sigtepunk-

ter i høj grad skaber retning for, hvordan deres arbejde 

med digitale ressourcer skal komme deres elever til gavn. 

Samtidig ved en femtedel af lærerne ikke, om skolen har 

en digital strategi eller digitale strategiske sigtepunkter.  

Manglende kendskab til skolens digitale strategi og lærer-

nes oplevelse af, at den digitale strategi kun i mindre eller i 

nogen grad skaber retning for deres arbejde med digitale 

ressourcer, kan tyde på, at den digitale strategi for mange 

erhvervsskoler er et redskab, som ikke nødvendigvis bliver 

anvendt aktivt af ledelsen over for medarbejdere.

Digital strategi udvikler lærerrollen på SOSU Nord

SOSU Nord har udarbejdet en digitaliseringsstrategi 

for hele skolen. Overordnet set arbejder skolen ud fra 

en didaktisk vinkel om at gå fra undervisning til læring. 

Fokus er på, hvordan de gennem digitale platforme kan 

understøtte, at læreren bliver facilitator for elevernes 

læringsprocesser, hvor de i høj grad selv skal tage an-

svar. Det kan fx være i form af, at eleverne kan formidle 

deres viden og fremlægge via videoer, der deles på 

Itslearning. 

                                                                                                                                                    

Lærerne oplever, at digitale platforme har understøttet 

denne udvikling på især tre måder: 

 

1. For det første har det styrket og ’deprivatiseret’ 

forberedelsen af undervisningen. Brugen af Itslearning, 

hvor lærere kan gå ind og kigge i hinandens mapper har 

gjort, at lærerne nu i langt højere grad deler viden med 

hinanden.

 2. For det andet har det givet mulighed for, at elever-

ne kan tage større ansvar for deres egen læring. Her 

spiller værktøjet læringsstier særligt ind, da det gør, at 

eleverne kan lære bestemte emner i deres eget tempo. 

Digitale ressourcer gør det muligt at tilpasse undervis-

ningen til de meget differentierede elevtyper, skolen 

har.

3.  For det tredje bidrager digitale redskaber til, at ele-

verne kan komme tættere på praksis gennem simule-

ringsprogrammer. Det skaber dyb læring og mere dyb-

degående forståelse for praktiske situationer, eleverne 

møder, både når de er i praktik og færdiguddannet. 

Ledelsen oplever, at det kræver, de går forrest og står 

fast på at implementere et bestemt system, men sam-

tidig er det også altafgørende, at ledelse sætter sig ned 

med lærerne og sikrer sig, at de er med på projektet. 
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Hvis lærerne har de rette didaktiske og faglige kompeten-

cer til at anvende digitale ressourcer i undervisningen, op-

lever de også i højere grad, at digitale ressourcer bidrager 

til at skabe bedre undervisning. Det er dog vigtigt, at den 

digitale opkvalificering kan ske i forskellige tempi, da det 

ikke er alle lærere, der har stærke digitale kompetencer. 

 

I den sammenhæng er lærernes motivation væsentlig, da 

lærere, der oplever, at digitale ressourcer styrker deres 

undervisning, også er mere motiverede for at udvikle deres 

undervisning med brug af digitale ressourcer. Ligeledes er 

lærere også mere tilbøjelige til at anvende digitale ressour-

cer, hvis de er motiverede for at bruge dem i undervisningen. 

Organisatoriske rammer er afgørende for  

lærernes motivation og kompetencer

Lærernes motivation svækkes, når skolens organisatori-

ske rammer ikke understøtter deres arbejde med digitale 

ressourcer. De organisatoriske rammer handler grund-

læggende om at have tid og rum til at eksperimentere med 

digitale læringsplatforme og læremidler, men der skal også 

være tilstrækkeligt udstyr og en god it-infrastruktur på 

skolen, som gør det muligt at anvende digitale ressourcer 

på en måde, der skaber værdi for både lærere og elever. 

2. Udvikl lærernes didaktiske 
digitale kompetencer

Jo bedre fagligt og didaktisk lærerne er klædt på til at bruge digitale 
 ressourcer i deres undervisning, jo større udbytte er der for elever. 
Derfor er det vigtigt, at ledelsen har et løbende fokus på lærerstabens 
kompetencer og kapacitet.

På Rybners understøtter de organisatoriske rammer kontinuerlig udvikling af lærernes digitale kompetencer 

På Rybners anvender personale og elever den  digitale 

læringsplatform Moodle. Platformen anvendes på 

tværs af alle afdelinger og bliver primært brugt som et 

planlægningsredskab med et masterrum og et under-

visningsrum. Ledelsen har fokus på at sikre, at lærerne 

har ressourcer til at udvikle rummene, og derfor fun-

gerer ledelsen som en vigtig tovholder i arbejdet med 

den digitale læringsplatform. For at sikre lærerne de 

fornødne ressourcer har skolen for det første kompe-

tenceudviklet alle lærere, idet alle lærere har modtaget 

otte timers undervisning i brugen af platformen. 

Det har givet lærerne et fælles udgangspunkt for 

at  arbejde videre med platformen. Derudover har 

 Rybners et meget stort fokus på fildeling og brugen af 

interaktive undervisningselementer via den digitale 

læringsplatform. Ledelsen har haft løbende dialog 

med lærerne, der har resulteret i en fælles definition 

af, hvad digitalisering er på deres skole. Samtidig har 

ledelsen ansat ressourcepersoner med stærke it- 

kompetencer til at hjælpe lærerne med både tekniske 

og pædagogiske problemstillinger i hverdagen.

5
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 Lærernes motivation stiger, når de oplever, at deres anven-

delse af digitale ressourcer er med til at styrke elevernes 

læring.

De skoler, som er lykkedes med løbende at styrke lærernes 

digitale kompetencer, peger på følgende gode råd:

•	 Stil de nødvendige tekniske ressourcer til rådighed. 

•	 Skab tid og rammer til, at lærerne kan afprøve og eks-

perimentere.

•	 Skab plads til fælles faglig refleksion blandt lærerne.

•	 Undervis lærerne i små grupper ad gangen frem for hel 

afdeling.

Flere skoler kan prioritere kompetenceudvikling,  

som matcher lærernes behov

Stort set alle lærere (83 pct.) oplever, at de er motivere-

de for at udvikle deres undervisning med brug af digitale 

ressourcer. Mere end syv ud af 10 lærere (71 pct.) oplever 

også at være fagligt og didaktisk klædt på til at anvende 

digitale ressourcer i deres undervisning. Det er lidt under 

halvdelen af lærerne, der er enige i, at ledelsen prioriterer 

kompetenceudvikling i relation til arbejdet med digitale 

ressourcer (47 pct.), og at ledelsen skaber rammer for, at 

lærerne kan eksperimentere med og reflektere over deres 

praksis med at anvende digitale læringsplatforme og digi-

tale læremidler (45 pct.).

1:1 kompetenceudvikling gør, at lærerne føler sig 

hørt og inkluderet på Kold College

Erhvervsskolen er i færd med en strategisk omstil-

ling, der indebærer en mere udvidet anvendelse af 

Canvas, som er den digitale læringsplatform, der an-

vendes på skolen. Den ledelsesmæssige beslutning 

om at sætte fart i digitaliseringen er dels foretaget 

for at kunne hente rationaliseringsgevinster, dels 

med henblik på at skabe mere attraktive lærings-

miljøer på erhvervsskolen. Som led i den digitale 

omstilling har skolen haft et stort strategisk fokus 

på at klæde deres lærere på til at anvende digitale 

ressourcer i undervisningen. 

Erhvervsskolen har eksperimenteret med forskel-

lige former for kompetenceudviklingsindsatser, 

men skolen oplever, at den får de bedste resultater 

gennem 1:1 kompetenceudvikling, hvor den it-pæ-

dagogiske konsulent sætter sig ned med de enkelte 

lærere og på fire timer giver dem en indføring i, 

hvordan man anvender den digitale platform, og 

hvilke muligheder der er indlejret i den. Denne 

form for 1:1 kompetenceudvikling gør, at lærerne i 

højere grad føler sig hørt, fordi den it-pædagogiske 

konsulent kan tage udgangspunkt i det stof, som den 

enkelte lærer står med. Det er med denne tilgang 

samtidig nemmere at forklare den bagvedliggende 

didaktik.

”Ja, det er der, vi har de bedste resultater, og hvor 

lærerne rykker sig hurtigst. Investeringen er lille i forhold 

til det afkast, jeg får. Jeg tror også, at lærerne de føler sig 

hørt på en anden måde, og vi synes også, at det er nem-

mere at forklare dem didaktikken bagved. Fire timer kan 

give rigtig meget. I store grupper når man ikke at fange 

dem, som kobler af.” (Ledelsesrepræsentant)

6
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Skolen kan støtte lærerne ved at have ressourcepersoner i 

form af god it-support, som er fagligt relevant, og som også 

deltager i de enkelte undervisningslektioner. Der skal både 

være mulighed for support i tilfælde af tekniske udfor-

dringer, og lærerne skal også kunne få sparring i forhold 

til, hvordan de didaktisk kan anvende og udnytte digitale 

ressourcer i undervisningen. 

Fællesfagligt samarbejde mellem lærere og ressource-

personer sætter skub i den didaktiske digitale udvikling 

It-pædagogiske konsulenter er ofte med til at udvikle 

skolens digitale strategi i fællesskab med ledelsen, ligesom 

de kan være hovedansvarlige for i fællesskab med lærerne 

at udvikle undervisningsforløb, der kan anvendes eller 

tilpasses af de enkelte lærere. Fordelen ved at inddrage 

it-pædagogiske konsulenter eller andre ressourcepersoner 

i udviklingsarbejdet er, at det sikrer en større ensartethed 

og struktur i samtlige undervisningsforløb på den digitale 

platform, så eleverne mødes af samme billede på tværs af 

de forskellige fag. 

De færdigudviklede undervisningsforløb, som udvikles 

af ressourcepersoner og lærere, bliver typisk lagt op i en 

skabelon på en digital platform, som lærerne efterfølgende 

kan anvende eller bruge dele af – afhængig af lærerens 

behov i deres undervisning. Det er lærerne selv, der i deres 

faglærernetværk eller lærerteams har ansvaret for at ud-

vikle undervisningsforløb i skabelonen. Det skaber større 

ejerskab blandt lærerne, hvis de selv har været med til at 

udvikle undervisningsforløb på den digitale læringsplat-

form. Det fællesfaglige udviklingsarbejde er også med til at 

styrke lærersamarbejde og videndeling. 

De skoler, som er lykkedes med at skabe et fællesfagligt 

udviklingsarbejde mellem ressourcepersoner og lærerne, 

peger på følgende gode råd: 

•	 Nedsæt en superbrugergruppe, der kan sprede viden 

og gode erfaringer, og som kan agere lokal support-

gruppe for lærere, der har svært ved det.

•	 Udpeg en faglæreransvarlig for faglærernetværket, 

som har ansvar for, at skabelonerne bliver udviklet og 

anvendt. 

•	 Bed lærerne om at reflektere over undervisningsforlø-

bet ved afslutning og opdatere forløbet på den digitale 

platform.

•	 Skab den rette balance mellem den enkelte lærers me-

todefrihed og ensartethed i anvendelse af den digitale 

platform på tværs af alle fag.

3. Brug ressourcepersoner til den  
digitale udvikling af undervisningen

It-pædagogisk støtte er en nødvendig forudsætning for, at erhvervs-
skolerne lykkes med at anvende digitale ressourcer på en meningsfuld 
måde. Derfor kan skolen med fordel have ressourcepersoner eller  
superbrugere, som lærerne kan bruge til sparring og vejledning.

7



Mange lærere har adgang til ressourcepersoner,  

men flere uddannelser kan følge trop

Omkring seks ud af 10 lærere (62 pct.) er enige i, at de på 

deres skole har ressourcepersoner med stærke it-didakti-

ske kompetencer, som kan give vejledning ved behov. Der 

er flest lærere fra uddannelser på områderne omsorg, sund-

hed og pædagogik, som oplever at have ressourcepersoner 

med stærke it-didaktiske kompetencer, som de kan få vej-

ledning af, når de har brug for det. De tekniske erhvervsud-

dannelser har i mindre grad organisatoriske rammer, der 

understøtter lærernes arbejde med digitale ressourcer. 

Det kan blandt andet skyldes lavere ’modenhed’ i arbejdet 

med digitale ressourcer eller et lavere oplevet behov for 

at anvende digitale ressourcer på de tekniske erhvervsud-

dannelser.

Onlineudvikler hjælper med tekniske og 

 pædagogiske problemstillinger på Tietgen

På Tietgen anvendes den digitale læringsplatform 

Canvas til understøttelse, tilrettelæggelse og gen-

nemførelse af undervisningen, videndeling samt til 

kommunikation mellem skole og praktik. Det er en 

ledelsesbeslutning, at alle undervisningsforløb skal 

være tilgængelige i Canvas. Derfor har skolen prio-

riteret at have et e-læringscenter, der fungerer som 

support i det daglige. Skolen har blandt andet ansat 

en onlineudvikler, som hjælper med at klæde lærere 

på, fx med kurser samt med tekniske og pædagogi-

ske problemstillinger i relation til digitale ressour-

cer. Lærerne oplever, at centret og ansættelse af 

en  onlineudvikler er et udtryk for ledelsesmæssig 

prioritering, idet lærerne får de nødvendige res-

sourcer til at understøtte dem i deres praksis, såvel 

pædagogisk som teknisk.

8
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Digitale læringsplatforme kan styrke kommunikationen 

mellem skole og praktiksteder og kan derfor fungere som 

vigtigt omdrejningspunkt for en mere indholdsmæssig kob-

ling af skolens læring og praktikstedets oplæring.

Digitale redskaber kan give sammenhængende forløb  

på tværs af skole og praktik

Skole og praktikvirksomhed kan anvende en læringsplat-

form til at udveksle informationer om elevens læreproces. 

Det kan fx foregå ved at give praktiksteder et login, så de 

kan følge med i elevernes læreprocesser. Skolen uploader 

opgaver, som eleven har lært i en afsluttet skoleperiode, 

så kan de nemmere lave koblinger hertil, når eleven er 

i praktik. Praktikstedet kan også uploade opgaver eller 

udfordringer, som skolen med fordel kan adressere i en 

kommende skoleperiode. Det giver meningsfulde uddan-

nelsesforløb, hvor eleverne bliver mere motiverede og 

engagerede. De menneskelige relationer mellem lærere 

og oplæringsansvarlige fra praktikstedet er i den sammen-

hæng vigtig, hvis kommunikation via digitale platforme skal 

være vellykket. Samtaler mellem elev, lærer og oplærings-

ansvarlig efter hvert skole- og praktikophold kan derfor 

være et godt middel til at sikre en løbende god relation.

Skolen kan også bruge digitale redskaber til at skabe en ty-

deligere kobling mellem teori og praksis, så elever oplever, 

at der er en sammenhæng mellem det, de lærer på skolen, 

og den praksis, de skal ud i. Fx arbejder SOSU Nord med 

VAR Healthcare, der giver eleverne indsigt i de procedu-

rer, de vil komme til at arbejde med, når de er uddannede. 

På de merkantile uddannelser anvender de VR-virksom-

hedsbesøg og 360 graders-billeder, der giver eleverne et 

virkelighedsnært indblik i praksis, og som gør det muligt for 

eleverne at træne fx indretning af en butik, imens de sidder 

i klasserummet. Det skaber en dyb læring og mere dybde-

gående forståelse for de praktiske situationer, eleven vil 

opleve i praktik og som færdiguddannet.

På skoler, der er lykkedes med til at styrke koblingen mel-

lem skole og praktiksted digitalt, peger på følgende gode 

råd:

•	 Giv lærerne kursus i at anvende digitale læringsplat-

forme som informations-, kommunikations- og evalue-

ringsredskab i forbindelse med koblingen mellem skole 

og praktik.

•	 Klæd de oplæringsansvarlige i virksomhederne på til at 

kunne løfte denne opgave – både tekniske og pædago-

giske kompetencer.

•	 Sæt den nødvendige tid af til at arbejde med indholdet 

i det, der kommunikeres fra skolen – stoffet skal ”tages 

ned”, bearbejdes og indfældes i elevens arbejde i virk-

somheden.

4. Brug digitale værktøjer til at skabe 
 sammenhæng mellem teori og praksis

Den digitale udvikling skaber nye potentialer for at udvikle  samspillet 
mellem skole og praktik. Digitale redskaber kan give eleverne et 
 virkelighedsnært indblik i praksis og øge elevernes læringsudbytte  
af praktikforløbet, ligesom mester kan få indblik i, hvad eleverne  
lærer på skolen.
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•	 Understøt som oplæringsansvarlig eleven i at kommu-

nikere resultaterne af sin praktikoplæring til skolen.

•	 Introducér eleverne til ideen om at tydeliggøre sam-

menhæng mellem skole og praktik via intensiveret sam-

spil mellem parterne og de metoder, der indgår heri.

•	 Gennemfør evalueringer af, hvordan samspillet fun-

gerer, og hvad der evt. kan bidrage til en yderligere 

kvalitetsudvikling. 

Muligt at indfri potentialer i forhold til at styrke  

koblingen mellem skole og praktik

En fjerdedel af lærerne oplever i høj eller meget høj grad, 

at deres brug af digitale ressourcer hjælper til at styrke 

sammenhængen i elevens samlede uddannelsesforløb. 

13 pct. af lærerne oplever i høj eller meget høj grad, at 

digitale ressourcer understøtter, at eleverne evaluerer og 

reflekterer over deres arbejde i praktikken, mens 8 pct. 

af de adspurgte lærere i høj eller meget høj grad finder, 

at deres brug af digitale ressourcer bidrager til at styrke 

videndeling mellem skole og praktiksted. Det manglen-

de udbytte kan forklares af, at lærerne kun i begrænset 

omfang anvender digitale platforme til det formål.  Kun 10 

pct. af lærerne bruger i høj eller meget høj grad digitale læ-

ringsplatforme til, at eleven kan dokumentere sit arbejde 

på praktikpladsen, ligesom det kun er 8 pct. af lærerne, der 

i høj eller meget høj grad bruger det til at dele relevante 

oplysninger om elevens læring og uddannelsesforløb med 

praktikpladsen.  Der er med andre ord nogle uindfriede 

potentialer i forhold til at styrke koblingen mellem skole og 

praktik i skolernes arbejde med digitalisering. Det betyder 

imidlertid ikke, at der slet ikke foregår nogen form for kom-

munikation mellem de to læringsarenaer, eller at der ikke 

er gensidig interesse i forhold til at understøtte elevernes 

læring. Det skyldes oftest, at skole og praktiksted ikke har 

fundet den rette form på deres indbyrdes digitale kom-

munikation, eller fordi den pågældende digitale platform, 

skolen anvender, kun i begrænset omfang eller slet ikke 

tillader, at praktikstederne får adgang.

Særskilt webside styrker dialog med praktiksteder og elevernes faglige udvikling på Tietgen

Skolen havde en oplevelse af, at informationen mellem 

elev og praktiksted manglede. For at imødekomme 

dette behov oprettede skolen en hjemmeside målrettet 

en af skolens uddannelser. Hjemmesiden peger ind i et 

offentligt tilgængeligt Canvas-kursus og henvender sig 

til de oplæringsansvarlige på praktikstederne. Via hjem-

mesiden kan de oplæringsansvarlige få et overblik over 

elevens uddannelsesforløb. På hjemmesiden kan de 

fx se elevens uddannelsesplan, hvilke moduler eleven 

skal igennem i løbet af uddannelsen samt få informa-

tion om praktiske forhold. Derudover kan lærerne 

lægge videoer op, så de oplæringsansvarlige kan følge 

med i, hvad eleverne er igennem, når de er på skolen. 

Det giver praktikstederne mulighed for at følge med i 

elevernes faglige udvikling, og det er med til at skabe 

en faglig dialog mellem eleven og praktikstedet.  Da 

hjemmesiden er offentligt tilgængelig, fremgår der ikke 

personfølsomme oplysninger om den enkelte elev, men 

den skal ses som en hjælp til praktikstedet i forhold til 

at få information om elevens generelle uddannelsesfor-

løb. Når underviserne lægger nyt materiale på hjem-

mesiden, får de oplæringsansvarlige en mail herom. På 

den måde skal de oplæringsansvarlige ikke selv holde 

sig orienteret på hjemmesiden. Hjemmesiden styrker 

således koblingen mellem skole- og praktikforløb, da de 

oplæringsansvarlige kan følge med i, hvad eleverne er 

igennem i løbet af uddannelsen.

”Vi kan se, at når vi sender mails til de oplæringsansvarlige 

om, at vi har lagt noget op på platformen, så sker der aktivi-

tet på platformen.” (Lærer)

Når eleverne er i praktik, bruger de skolens digitale 

læringsplatform til at skabe en kobling mellem skole- 

og praktikforløbet. Det sker fx ved, at eleverne laver 

videoer fra deres praktiksted, som de kan anvende i 

undervisningen.
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Samarbejde og videndeling udgør nøgleelementer i 

professionelle læringsfællesskaber. Det gælder også på 

erhvervsskolerne. Digitale platforme kan være et middel til 

at øge og styrke samarbejde og videndeling. Hvis ledelsen 

udstikker retningslinjer, bliver samarbejdet mere struk-

tureret og målrettet, fordi de digitale platforme gør, at 

lærerne er nødt til at gentænke struktur, indhold og mål i 

deres undervisning.

Udvikling af undervisningsforløb er et godt udgangs-

punkt for digitalt samarbejde og videndeling

Videndeling og samarbejde sker ofte i forbindelse med, at 

lærerne udvikler undervisningsforløb, som skal integreres 

på skolens digitale læringsplatform. Det sker typisk i fag-

teams, hvor lærerne samarbejder om at udvælge og kvalifi-

cere, hvilke materialer og opgaver forløbet skal indeholde, 

ligesom de i fællesskab sætter konkrete mål for undervis-

ningen, så det er tydeligt for såvel elever som lærere, hvad 

formålet er, og hvordan opgaver og øvelser skal gribes an.

I det samarbejde deler lærerne deres faglige og pædago-

gisk-didaktiske viden og sammensætter undervisnings-

forløb med afsæt i deres drøftelser. Når undervisnings-

forløbene først er integreret på den digitale platform og 

ligger tilgængelige for både elever og lærere, kan lærere 

fra andre teams eller afdelinger hente inspiration til egen 

undervisning. De digitale platforme sikrer på den led også 

en gennemsigtighed mellem uddannelserne, der gør det 

nemmere at rette fx danskundervisningen mod det, ele-

verne i restaurationsfaget skal lære i køkkenet, og på den 

måde gør undervisningen mere relevant for eleverne.

De skoler, der er lykkedes med digital videndeling, kommu-

nikation og samarbejde, peger på følgende gode råd:

•	 Understøt, at lærerne ser undervisningsforløb som 

fælles eje – ikke kun tilhørende den enkelte lærer.

•	 Stil krav om, at lærerne udveksler materialer.

•	 Bed teamet om at sortere og redidaktisere deres un-

dervisningsmateriale. 

•	 Lav ikke for store fagteam, da det kan gøre dialogen 

udfordrende.

 

5. Understøt digital videndeling, 
 kommunikation og samarbejde

Digitale ressourcer kan øge og styrke værdien af  
lærernes samarbejde og videndeling, da det skaber struktur for  
og kvalitet i både samarbejdet og den viden, lærerne deler. 
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Flere skoler og lærere kan gøre brug af  

digitale platforme til videndeling

Halvdelen af lærere (47 pct.) bruger digitale læringsplat-

forme til at dele erfaringer, viden og undervisningsmateri-

aler med andre lærere på deres skole. Derimod er det kun 

12 pct. af lærerne, som bruger læringsplatforme til at dele 

erfaring og evaluere undervisningsforløb med ledelsen. 

Den begrænsede videndeling med ledelsen kan hænge 

sammen med, at det typisk er mere relevant for lærerne 

at dele fagligt og pædagogisk-didaktisk orienteret viden 

mod selve undervisningen, som derfor primært deles med 

andre fagfæller. Når lærerne videndeler med ledelsen, er 

det for at kvalitetssikre undervisningsforløb i forhold til 

centrale retningslinjer. 

80/20 model sikrer videndeling med kolleger og 

metodefrihed for den enkelte lærer på Viden Djurs

På Viden Djurs bruger de to forskellige læringsplat-

forme. Detailafdelingen bruger Canvas, mens de 

andre fagafdelinger bruger Vid-Online, som er en 

videreudvikling af Moodle. Denne platform har flere 

funktioner, og skolen kan derfor skræddersy den 

til de behov, som de enkelte afdelinger har. Skolens 

ledelse er optaget af mulighederne for at skabe 

transparens og samarbejde mellem underviserne i 

de respektive afdelinger gennem digitale platforme, 

da brugen af digitale læringsplatforme skaber et 

større overblik over undervisningen og samtidig 

gør progressionen i de forskellige moduler mere 

overskuelig. 

Skolen har i den forbindelse implementeret en 

80/20 model, hvor 80 pct. af alt undervisning 

planlægges i samarbejde med ens kollega, hvorimod 

de resterende 20 pct. kan tilpasses af de enkelte 

lærere. Det skaber en frihed for underviserne, 

samtidig med at de har en sikkerhed i, at der altid er 

materiale til rådighed. Lærerne oplever særligt tre 

fordele ved den ordning:

• Videndeling højnes, når lærerne deler deres 

undervisningsmateriale med kolleger. Lærerne 

kan blive inspireret af andre og dermed videre-

udvikle deres egen undervisning. 

• Lærerne optimerer hele tiden deres undervis-

ning. Det vil sige, når lærerne i fællesskab med 

sit fagteam har udarbejdet undervisningsplaner 

og materialer, kan lærerne bruge planlægnin-

gen og materialet året efter. Når lærerne arbej-

der med forrige års materiale, kan de dermed 

optimere og evaluere på materialet. 

• En platform for undervisning bidrager til syste-

matisering og øget overskuelighed af lærernes 

undervisningsforløb.
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Du kan finde mere inspiration om digitale ressourcer på

emu.dk/eud/it-og-digitalisering/it-som-paedagogisk- 

vaerktoj.

Her kan du blandt andet finde fire inspirationspapirer  

og to videoer med eksempler på anvendelse af digitale  

ressourcer i undervisningen på erhvervsskoler.

https://emu.dk/eud/it-og-digitalisering/it-som-paedagogisk-vaerktoj
https://emu.dk/eud/it-og-digitalisering/it-som-paedagogisk-vaerktoj

