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LÆRING?



HVEM ER JEG?
Ann-Thérèse Arstorp, anna@ucc.dk

★Ph.d.-studerende, DPU/UCC, Teknologiforståelse i læreruddannelsen

★Technucation - om teknologiforståelse i lærerprofessionen

★Optaget af samspillet mellem teknologi og didaktik

• Underviser i psykologi og IT-læringsagent på Læreruddannelsen, Blaagaard/
KDAS, UCC

• Forskningsassistent, DPU - Netpilot, Serious Games, Medier og IT

• Cand. Pæd. i pædagogisk psykologi

• Folkeskolelærer



KAN ALLE UNDERVISE I 
IT I MATEMATIK?

• Underviste i  
‘IT & læring i matematik’, 
Læreruddannelsen, 
Blaagaard/KDAS, UCC



MULIGHEDER MED EN 
INTERAKTIV TAVLE

• Anskueliggørelse/
demonstration

• Deling/samarbejde

• Interaktion



UNDERSØGELSE AF IWB I 
SKOLERNE

• Hvordan anvendes 
IWB i skolen?

• Opstår nye 
didaktikker i 
rummet? 



LÆRERNES BRUG AF 
TAVLERNE

GRUPPE 1 - TRADITIONEL 
UNDERVISNING ELLER 'DEN 

LIREDE TAVLE'.
• Læreren viser slides som er forbedret hjemmefra 
(30-40 slides), mange visuelle virkemidler, video, 
monologisk undervisning, eleverne får lov til at 
pege på tavlen, hh på kontrolspørgsmål. Læreren 
har monopol på tavlen.

• Eleverne er passive tilhørere som ikke deltager 
aktivt.  Tankpasserpædagogik.

Kommentar: lærer eleverne noget på denne måde?



LÆRERNES BRUG AF 
TAVLERNE

GRUPPE 2 - 
TEKNOLOGISTØTTET/

INTERAKTIV UNDERVISNING'.
• Aktive elever, læreren skriver lidt på tavle og 
computer, dialogisk undervisning (dog ikke 
dialog med tavlen). Læreren viser, forklarer 
og diskuterer.

• Eleverne er aktive deltagere, blot ikke ved 
tavlen. Tavlen fungerer som en almindelig 
tavle - nu med lys.

Kommentar: Det interaktive element kunne 
godt komme endnu mere i spil i denne 
kategori.



LÆRERNES BRUG AF 
TAVLERNE

GRUPPE 3 - UDVIDET 
INTERAKTIV/INNOVATIV 

UNDERVISNING.
• Dialogisk undervisning, aktive energiske 
og engagerede elever, gruppearbejde 
ved tavlen, eleverne skiftes til at arbejde 
ved tavlen, kollaborativ læring.

• Læreren har ikke monopol på tavlen.

Kommentar: men er undervisningen så 
interaktiv og innovativ blot fordi man kan 
interagere med tavlen? Didaktikken skal 
stadig være det vigtigste element i 
undervisningen.



★ Innovative og 
didaktisk dygtige 
lærere kan opnå 
samme effekt 
UDEN brug af 
tavlerne

★Med IWB får de 
nye muligheder for 
at være innovative

★ Lærerne skal kunne 
forvalte 
teknologiens 
potentiale



HVOR ER VI LIGE NU?

Teknologiudvikling

Fascination af mulighederne

Men medfører mulighederne læring?



En iPad kan noget særligt

• Gyroskop, GPS

• Touch skærm

• Formater passer sammen

• Vægt og mobilitet

• Indbygget kamera



MULIGHEDER MED EN IPAD

• Eksperimenterende læring

• Arbejdsflow

• Interaktion



Trænings-apps
Skole-læring

Forskellige typer apps

Flere apps bruges på 
skift i en arbejdsproces

Apps tiltænkt noget 
andet end skole







Lærerne fortæller
Vi har ingen tekniske problemer.
Eleverne er meget motiverede.
Vi kan ikke undvære dem nu.

De fagligt svage elever får god støtte.
Der frigives tid til at hjælpe.
Eleverne når meget mere.

IPad'en kan komme med alle steder.


Eleverne spiller/distraheres let.
De har svært ved at lade iPad’en ligge




