
IT og de sosiale medier 
v. Hans Jørgen Hansen  

daglig leder af FKF 



 35 friskoler 

 0.-10. klasse 

 7200 elever 

 Ca.850 ansatte 

 2 ansatte i FKF 

 

 Hans Jørgen Hansen 
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 Ny folkeskolereform fra 1.8.14 + ny 
digitaliseringsstrategi 

 Ny overenskomst fra 1.8.14 

 Udfordret af ligebehandlingsloven og den 
kirkelige situation 

 IT-projekt: ”Dig-IT” 
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 http://www.digst.dk/Digital-velfaerd 

 

 Hvorfor digital velfærd? 

 Regeringen, KL og Danske Regioner vil sætte 
fart på brugen af digitalisering og teknologi i 
kernevelfærden: på sundheds-, social- og 
undervisningsområdet. Det skal give bedre 
service for færre ressourcer. 

 

 Er digitalisering bare godt?? 
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It kan skabe digital velfærd 
 It skal bidrage til, at børn og unge får et større fagligt 

udbytte uanset deres faglige niveau, og at så mange 
elever som muligt inkluderes og fastholdes i den 
almindelige undervisning.  

 Det kan for eksempel gøres ved at anvende 
spilelementer i digitale læremidler, der kan motivere 
eleverne, og som samtidig automatisk tilpasser 
sværhedsgraden efter den enkeltes faglige niveau.  

 Eller hvis læringsuniverser og online undervisning 
kombineres med blandt andet klasseundervisning og 
gruppearbejde, kan underviseren planlægge 
undervisningen mere effektivt og skabe bedre 
undervisning. 
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Ny virkelighed? 

 

Ny didaktik? 

 

Ny platform? 
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Ny virkelighed? 

 

Ny didaktik? 

 

Ny platform? 
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 En dansktime i 9. klasse i 2014:  
 Eleverne har hentet ungdoms-romanen ”Tretten tynde 

teenagere” af Jesper Wung-Sung ned på deres iPads. To af 
eleverne har fået den i en speciel udgave, så de kan få den læst 
op v.hj.a. deres IT-rygsække.  

 Læreren har i samarbejde med de andre dansklærere i 
overbygningen udvalgt denne roman, fordi de tværfagligt har 
fokus på temaet ungdomskultur. Læreren har desuden givet 
eleverne et link til filmen Den sidste henrettelse og et interview 
fra TV-Fyn med forfatteren, som hun har fundet på hans 
hjemmeside.  

 Læreren har orienteret sig i Fælles Mål og har sammen med 
fagteamet sat læringsmål for forløbet. Hun har søgt på EMUs 
hjemmeside om skønlitteratur og på litteratur.dk og fundet 
faglige artikler om tekstanalyse og moderne litteratur. I fag-
teamet har de udvalgt øvelser og opgaver til et differentieret 
tilgang til tekstanalyse og klassikerlæsning.  
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 Eleverne har i samspil med læreren valgt at arbejde i 
grupper eller individuelt og er selv kommet med forslag 
til, hvordan arbejdet med romanen kan gribes an: Nogle 
søger på nettet efter oplysninger om forfatteren og 
producerer et essay om den ungdomskultur han skriver 
ind i. En anden gruppe laver en Power Point præsentation 
af hovedpersonerne i romanen, visualiseret med 
tekstuddrag, billeder og lydklip. En tredje gruppe laver en 
boganmeldelse som de indtaler på deres mobiltelefon og 
lægger ud på deres interne elevkonference. En fjerde 
gruppe arbejder på at få et skype-interview med 
forfatteren og med en anoreksi-ramt pige.  

 Alle elever skriver løbende logbog og formulerer nye 
delmål, som de lægger ud på elevkonferencen. 
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Ny virkelighed? 

 

Ny didaktik? 

 

Ny platform? 
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1. Fungerende trådløst netværk overalt 

2. En pc’er pr elev 

3. IT integreres i alle fag i alle timer 

4. Projektor/lærred/boards i alle klasser 

5. PC’ere til alle medarbejdere 
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74% 

26% 

Skoler med fibernet Skoler med 
ADSL 
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Trådløst netværk 1. Intet 

Der er ikke fungerende 
trådløst netværk. Det 
bør anskaffes. 

2. Til stede 

Der er sporadisk 
trådløst netværk, som 
snarest bør udbygges 
eller udskiftes. 

3. Stabilt 

Netværket opleves som 
stabilt og funktionelt, 
men det er forældet 
eller ikke parat til 
fremtidens 
udfordringer. 

4. Godt 

Der er stabilt og 
moderne trådløst net, 
men vær opmærksom 
på fremtidige krav! Sov 
ikke på laurbærrene. 
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Elementer: 

 Vision 

 Principper 

 Strategi 

 Ledelse og værdier 
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 Vision 
Hvad ønsker vi, at man om tre år skal sige om 
IT på vores skole? 

 

Hvad kan medarbejdere og elever om tre år, 
som de ikke kan i dag? 
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 Principper 
På  vores skole… 

… bruger vi IT, hvor det giver mening 

… har vi forskellig IT-faglighed 

… deler vi viden og erfaringer om brug af IT 

… kan IT bruges uanset hvor og hvornår 

… inddrager vi elevernes IT-kompetencer i de 
didaktiske overvejelser 
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 Strategi 
I løbet af de næste tre år skal…   
Teknologi 
… det trådløse netværk fungere optimalt på 
hele skolen 
… alle elever så vidt muligt medbringe egne 
devices 
… der være projektor og lærred/interaktiv tavle 
i alle klasselokaler 
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Didaktik 

… alle medarbejdere bruge et eller flere 
digitale læremidler 

… eleverne opleve at de er medspillere i den 
didaktiske proces 

… der afsættes ressourcer til fælles og 
individuel kompetenceudvikling 
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 Ledelse og værdier 
Ledelsen skal sikre at 

… der arrangeres temadage om børn og medier 

… indsamles erfaringer med IT-baserede forløb 

… indhentes ny inspiration omkring IT-didaktik 

… der afsættes midler til kompetenceudvikling 

… der laves rammer for brug af devices – skolen er 
et lærested, ikke en underholdningscentral. 
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IT-strategi for medlemsskolerne i Foreningen af Kristne 
Friskoler 
Denne strategi skal forankre IT som et integreret, bærende element i læring i 35 kristne friskoler og definere FKFs 
rolle som facilitator af denne forandring. 

 

Målet er at i  2016: 

Værdier 

1. Har alle skoler afholdt en temadag om IT og værdier 

2. Er der fortsat 10 skoler mellem de bedste i Danmark målt på karaktergennemsnit korrigeret for social baggrund 

3. Har alle 35 kristne friskoler en nedskrevet IT-strategi 

Didaktik 

4. Anvender alle medarbejdere IT i minimum 50 % af undervisningstiden 

5. Oplever eleverne, at de har indflydelse på det didaktiske design 

6. Har alle skoler en kompetenceudviklingsplan på IT-området 

Teknologi 

7. Har alle skoler fibernet og fungerende trådløst netværk 

8. Har alle klasselokaler projektor med (interaktivt) lærred/tavle 

9. Har alle elever adgang til en pc i hver time 

10. Har alle medarbejdere en pc stillet til rådighed 

11. Er alle medarbejdere med i en tværgående netværksgruppe 
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Ungdomskultur 
 
2 tilgange: 
1. Bibelen sætter dagsorden 
2. Virkeligheden udsat for 

Bibelsk tænkning 
 
 

Josua Christensen, lærer på Lukas-
Skolen i Vejle, Master i børne- og 
ungdomskultur 
 
Sosiale medier og de unges valg! 
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Hvad tænker du, når du ser dette billede? 
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De sosiale mediers betydning for 

1. Identitetsdannelse 

2. Valg af uddannelse 

3. Valg af livsledsager 
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Gode råd til forældre, skoler og kirker 

1. Kærlighed betyder alt! 

2. Tag snakken på forhånd 

3. Skab rammer for sunde valg 

4. Lyt, spørg aktivt og deltagende 

5. Glæd dig med de unge over livet! 
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Michael Harris: ”The end of absence – Reclaiming 
What We’ve Lost in a World of Constant Connection” 

 

 Vi bliver ”smupide” – vi ved alt og vi ved intet! 

 Rastløse og mister evnen til at reflektere 

 Vi må konstruere stilhed og ensomhed 
 

Din opgave er at lægge mærke til, hvad du 
mister, og beslutte, hvordan du vil reagere. 
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 Skolen presses af digitaliseringen 

 

 Hvad åbner det op for? 

 

 Hvordan håndterer vi ungdomskulturen? 
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