
8

Hvorfor gå over åen efter vand?, lød det – re-

plikken faldt under en samtale med en meget 

tilfreds deltager i årets Læringsfestival i Bella, 

København. Det blev sagt med en slet skjult 

drilsk, pædagogisk hilsen til de mange hun-

drede danskere fra undervisningsverdenen, 

der hvert år i januar drager til BETT i London.

Tilfredse var der mange af på den 6. Læ-

ringsfestival med over 2.000 tilmeldte til be-

talingskonferencen – og andre "ere tusinder, 

der gæstede hele pakken, og den var stor!

Teknologiforståelse

Det var en imponerende og overbevisende 

præstation, som samarbejdet mellem Center 

for Undervisningsmidler Danmark og Styrel-

sen for It og Læring, Undervisningsministeriet, 

har ydet i fællesskab.

To dage, hvor alt, der rører sig i undervis-

ningsverdenen, var til stede og i spil.

Årets overordnede tema var Teknologifor-

ståelse, forstået som undervisningsminister 

Merete Riisager blandt andet formulerede 

det:

- Teknologiforståelse handler om design- 

processer, kompleks problemløsning, pro-

grammering, netværk og også om teknologi-

ens samspil med samfundet.

Der blev rig lejlighed til at dykke ned i alle 

ovennævnte elementer, for der var igen i år 

et imponerende udbud af det bedste på om-

rådet, og alle de gode kreative, kræfter var til 

stede.

Tematisk var de to festivaldage delt op i 

seks områder: 1. Dagtilbud, 2. Grundskolen, 

3. De Gymnasiale uddannelser, 4. Ledelse, 5. 

Erhvervsuddannelser og nyste skud på stam-

men 6. Ordblinde-Netværk.

Hver dag 4-5 speci%kke oplæg, og derud-

over fællesoplæg i det store Auditorium, hvor 

en række kapaciteter, keynotes, diskussions-

paneler og ministre gav oplæg. 

Meget på spil

I Auditoriet blev Læringsfestivalen åbnet af 

direktør i Styrelsen for It og Læring, Thomas 

Fredenslund, som efterfølgende gav ordet til 

Dr. Chris Stephenson, USA, som satte frem-

tiden i spil med foredraget: Education and 

Computational Thinking: The education chal-

lenge of the 21st Century. Læringsfestival og 

Konference kom godt i gang.

I en debat under temaet Teknologiforstå-

else – En ny faglighed i Folkeskolen mellem 

direktør Birgitte Hansen, Styrelsen for Under-

visning og Kvalitet, Stefan Hermann, rektor 

på Københavns Professionshøjskole, Ole Sejer 

Iversen, professor på Aarhus Universitet, og 

Michael E. Caspersen, direktør for IT-Vest, blev 

det tydeliggjort, at meget er på spil i disse år, 

og meget blev omtalt.

Af vigtige udsagn blev det nævnt, at den 

kritiske sans var vigtigere end nogen sinde, at 

lærerens rolle og nye faglighed skulle styrkes, 
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Ole Sejer Iversen præsen-

terede !re kompeten-

ceområder i forbindelse 

med teknologiforståelse: 

Digital myndiggørelse, 

Digital design og design-

processer, Computationel 

tankegang og Teknologisk 

handleevne.



at teknologiforståelse-forsøg er sat i gang på  

40 skoler i 32 kommuner landet over, og at 

panelet ikke var ganske enige om, hvorvidt 

teknologiforståelse skulle ind som fag eller in-

tegreres i fagene. 

Følgende %re kompetenceområder blev 

præsenteret: a. Digital myndiggørelse, b. Digi-

tal design og designprocesser, c. Computatio-

nel tankegang og d. Teknologisk handleevne. 

Andre og nye måder

Ikke mindre end to ministre indtog scenen 

efterfølgende, nemlig uddannelses- og forsk-

ningsminister Tommy Ahlers og undervis-

ningsminister Merete Riisager, som på stor-

scenen havde en %n drøftelse af områdets 

vigtighed.

De nævnte blandt andet de vigtige digi-

tale kompetencer, som alle børn og unge skal 

besidde i dag, at teknologien gør noget ved 

fagligheden, og at man skulle være klar til at 

arbejde på andre og nye måder. Thomas Ah-

lers sluttede tankevækkende med at sige:

- Nogle gange skal vi skynde os lidt lang-

sommere!

Ved udgangen fra Auditoriet blev Under-

visningsministeriets hæfte Digitalisering med 

omtanke og udsyn – Mod en ny digitalise-

ringsstrategi for undervisningsområdet meget 

passende uddelt til deltagerne, en guldgrube 

af informationer og ideer. 

Fra hæftet følgende afsnit at blive klog på: 

Teknologi i undervisningen. Teknologi som 

faglighed, Teknologi og det gode børne- og 

ungeliv og Teknologi på skolen. Hæftet kan 

rekvireres ved henvendelse til Undervisnings-

ministeriet!

Ellers var det blot at kaste sig ud i det 

kæmpe udvalg af diverse tilbud. En session 

om Aula tiltrak denne signaturs opmærk-

somhed. Det er en historisk og måske landets 

største digitale satsning nogensinde: Skiftet 

fra SkoleIntra til Aula med start 1. august i 

alle kommuner.

Gør det simpelt og enkelt 

Der var oplæg ved KL/Undervisningsministe-

riet og forsøgskommunen Gladsaxe. Med en 

vis bekymring for projektet blev det slået fast, 

at man skulle bruge dette totalskift til et en-

degyldigt farvel til de dårlige vaner fra Skole-

Intra. Kort sagt gøre det så simpelt og enkelt 

som muligt. 

Erfaringerne i Gladsaxe er, at tre områder 

er vigtige at lykkes med: 1. Ejerskab – som 

gælder alle parter, 2. Ensartethed – i kommu-

nikationsformen og 3. Enkelthed – f.eks. kun 

mail til forældre om fredagen! 

Til afrunding viste man et brugbart oplæg 

til drøftelse på skolerne – Fem vigtige drøf-

telser: 

1. Hvordan kan Aula understøtte  

 læring og trivsel?

2. Hvordan skal Aula understøtte skole/ 

 hjem samarbejdet?

3. Hvordan skal kommunikationen være  

 i Aula?

4. Færdselsregler for brug af Aula?

5. Hvordan kan Aula understøtte Eleven 

  i centrum?

Der blev fortrøstningsfuldt til tilhørerne 

henvist til mere og kontinuerlige informatio-

ner på: www.aula.dk. 
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Forsker i hjernen og læs-

ning, Bo Steffensen, slog 

endegyldigt fast, at der 

i den grad er forskel på 

digital og analog læsning. 

Det ses på hjernescannin-

ger, hvor to vidt forskellige 

områder er i spil.


