
 
Kære alle 

Hermed en lille årsberetning fra kontoret for anvendt pædagogisk it. 

Året har budt på mange interessante eksperimenter med dimser, dutter og webtjenester. Så mange at det 

kalder på en formel årsberetning, mest fordi mange af tjenesterne kan indtænkes som funktionelle 

læremidler i såvel læreruddannelsesundervisnings om i folkeskoleundervisning og dermed måske er 

relevante i et bredere perspektiv. 

Fokusområderne for arbejdet med ’anvendt pædagogisk it’ har været: 

-Udnyttelse af regnekraften i undervisningsrummet (computer, tablet, smartphone). 

-Klassen som lærende fællesskab med it og web som befordringsmiddel 

-Inklusion med it og web som befordringsmiddel 

 

Internet årgang 2012 

Ideologierne bag godt og funktionelt webtjenestedesign har ændret sig fundamentalt i de seneste 10 år. 

Udviklerne er gået fra at lave statiske fremvisningssider (web 1.0 eks. UCN.dk) til at lave sider, der er drevet 

af brugergenereret indhold (web 2.0 eks. youtube.com, wikipedia.org osv.), til tjenester hvor mange 

brugere kan arbejde på det samme produkt på samme tid. Ikke nok med, at vi kan dele og bidrage, nej, vi 

kan skabe produkter sammen. Disse webtjenester kaldes kollaborative tjenester og netop det kollaborative 

element kan udnyttes som teknologisk underlag for det lærende fællesskab i klassen/holdet. 

I praksis kunne det være webtjenester som: 

Google Drev til medforfatterskab af dokumenter, præsentationer og regneark 

Findes på; www.docs.google.com opret gratis bruger. 

MindMeister til brainstorm, begrebskort, mindmapping i kollaborative organiseringsformer.  

Findes på; www.mindmeister.com opret gratis basisbruger (scroll til bunden af billedet). 

Prezi til online præsentationer, lave præsentationer i fællesskab. Præsenter online. Lad online deltager 

bidrage. 

findes på; www.prezi.com men også som en del af www.skoletube.dk (log på med unilogin) 

Pixlr til billedredigering. Tjenesten er versioneret til dansk og kræver ikke brugeroprettelse eller login. 

Findes på; www.pixlr.com  

Jaycut til videoredigering.  Tjenesten er på engelsk, men let at overskue. Tjenesten behandler stort set alle 

videoformater, så der er ingen konverteringsproblemer. 

Findes på; www.skoletube.dk (log på med unilogin) 

XtraNormal til at lave animationer. Tjenesten understøtter de fleste sprog, så den er oplagt i sprogfagene, 

men den kan også sagtens bruges i andre fag. 

www.skoletube.dk (log på med unilogin) 

http://www.docs.google.com/
http://www.mindmeister.com/
http://www.prezi.com/
http://www.skoletube.dk/
http://www.pixlr.com/
http://www.skoletube.dk/
http://www.skoletube.dk/


 
Diigo til fastholdelse, formidling, deling, dokumentation, samling af webindhold. 

Findes på; www.diigo.com opret gratis bruger. 

Dimser eller dutter? 

Året har også budt på mange skolers favntag med tablets (iPads). Grundlæggende synes jeg jo, det er 

interessant at analysere nye teknologiers potentialer i undervisningsverdenen. Men tablets har efter min 

mening et noget smalt potentiale. 

Tablet’en har jo nyhedens interesse og det kombineret med tablet’ens store fordele; dens bekvemme 

størrelse, hurtige responstid og dens naturlige brugergrænseflade, har foranlediget en del skoler til at 

eksperimentere med dem i undervisningen. Det er svært at sige, hvad disse skoler har fået ud af deres 

eksperimenter, men et er sikkert; talet’en har været med til at gøre den analoge del af lærerne og eleverne 

til it-brugere.  

På den negative side er, at tablet’en ikke rummer samme tekst-, billed-, og videoproduktionspotentiale som 

en lille bærbar computer gør. Tablets er primært designede som mediekonsumentværktøjer, altså et 

værktøj til at se og læse multimodalt indhold på – det er den jo fantastisk til. Tablet’en samler, gemmer og 

formidler læringsmateriale, hvilket gør den til en potent del af en elev/studerende/undervisers peronlige 

læringsmiljø. Men når vi arbejder med anvendelse af it i skolen, har vi et væsentligt behov for at kunne 

producere tekst, billeder, videoer, præsentationer, animationer osv. Derfor er det min konklusion indtil 

videre, at tablet’en kommer til kort som eneste ’digitale dims’ i den elevens eller den studerendes taske. 

Her er et citat fra en lærer, der har tablets i sin folkeskoleklasse, som sætter det i relief. Han sagde 

følgende; …”man kan da sagtens lave tekst og video på en iPad og det bliver ikke væsentligt ringere end, 

hvis vi havde gjort det på en bærbar computer…”.  

Respons fra studerende: Socrative – få input fra alle på alle dimser1 

Smartphones og tablets kan dog også være med til at berige undervisningsrummet. For eksempel kan man 

bruge de studerendes smartphones som ’stemmeklodser’ til simultanevaluering.  

Det fungerer ved, at man laver en brugerprofil på Socrative.com eller via Socrative Teacher App. Herefter 

kan man vælge at fortsætte på computeren via socrative.com eller 

via appen.  

Uanset hvilken enhed man tilgår socrative fra, mødes man af 

mulighederne vist til højre efter login. 

Når man vælger, eksempelvis, ’Multiple Choise’ sender Socrative 

automatisk 5 valgmuligheder hos respondenderne (a,b,c,d,e).  

Herefter stiller man et spørgsmål og definerer hvad svaralternativer a, b, c, d, og e relatere til (man behøver 

ikke lave 5 svaralternativer, hvis man kun vil benytte a, b, og c siger man blot det til de studerende). 

                                                           
1
Vejledning til anvendelse af Socrative http://www.emu.dk/gsk/fag/fys/socrative/index.html 

http://www.diigo.com/
http://www.emu.dk/gsk/fag/fys/socrative/index.html


 
Så vælger de studerende hvilket af svaralternativerne de synes passer bedst som svar på det spørgsmål 

underviseren har stillet. Til sidst vises en graf over valgte svar. 

Hvis man vælger ’Short answer’ får de studerende et tekstfelt, hvori de kan skrive et kvalitativt input. 

Svarene vises på underviserens skærm/projektor, herefter kan man samtale ud fra svarene. Dette giver alle 

studerende et direkte og diskret talerør i undervisningsrummet og fremmaner respons fra alle og ikke kun 

de sædvanlige fem studerende. 

Nem videoproduktion 

Smartphones kan også være med til at gøre arbejdet med videoproduktion væsentligt mere bekvemt. 

Alle smartphones kan optage video og alle smartphones kan tilgå Dropbox. Disse generelle træk udnytter vi 

for at undgå problemer med overførsel af videoklip fra telefon til computer og for at undgå udfordringer 

med konvertering af videoformater. 

       

Idé; man skal kunne lave videoproduktioner uden at bekymre sig om kabler, videoformater, konvertering, 

booking af udstyr osv. Med andre ord; man kan få idéen om morgenen og lave videoprojektet samme dag. 

Alle bekymringer om hvor besværligt og problematisk videoproduktion forsvinder  

Mål; man skal kunne lave videoproduktioner med fokus på levendes billeder som formidling af faglige 

emner og videoproduktion som fortælling af gode historier. 

Teknologi; smartphones, dropbox, videoredigering i skyen (Jaycut, Creza eller lignende). 

Fremgangsmåde;  

1. Optag klip med smartphone (vend den rigtigt!) 

2. Upload klip fra telefon til dropbox (husk at koble telefonen på WiFi inden upload) 

3. Upload klip fra dropbox til computer. 

a. Enten; rediger i skyen (www.skoletube.dk log på med unilogin) 

b. Eller; rediger i Moviemaker/iMovie/VideoPad 

 

http://www.skoletube.dk/


 
Afrunding 

Det har aldrig været nemmer, sjovere eller mere nødvendigt at arbejde med undervisningsrelateret it, end 

det er lige nu. Brugeren er kommet i centrum og facebook (og beslægtede tjenester) har gjort vore 

studerende mere robuste i forhold til at kunne agere i en digital verden. De studerende jeg mødte for blot 

fire år siden var meget analoge og bestemt ikke interesserede i it, det er de stadig ikke, men nu er de ikke 

bange for at afprøve nye teknologier, hvis disse altså kan gøre en undervisningssituation mere fleksibel, 

eller hvis de kan katalysere en læreproces. Man kan måske endda sige, at de studerende jeg møder i dag 

har fået en ny og mere godartet teknologiforståelse i løbet af de sidste fire år. De har stadig valgt 

læreruddannelsen for at arbejde med unger, men flere og flere af dem ser det som en naturlig del af 

arbejdet med ungerne at man bruger teknologi. Denne udvikling er forstærket af, at teknologierne i dag 

handler mere om mennesker og om menneskelige relation end om maskiner.  

Sig til, hvis I har lyst til at afprøve nogen af ovenstående tjenester i jeres undervisning. 

God sommer 

Venligst Thomas 

Mere om læreruddannelse op pædagogisk it 

 

http://www.ucn.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiler%2fBacheloruddannelser%2fLaerer%2fOm+uddannelsen%2fP%26aelig%3bdagogisk+it+strategi+LU+marts+2012.pdf

