
 

  

 

      

       
 

    

   

    
      

Jeg har lovet at sige noget 
om… 

• Nye it-relaterede kompetence og dannelseskrav for både unge 
og gamle. 

• E-læring og digital teknologi – muligheder, problemstillinger og 
dilemmaer. 
• Implikationer på uddannelsesforløb? 

• Pege på opmærksomhedspunkter, når 
undervisning og læring transformeres til digitale 
arenaer. 

Peter Holmboe 
✉ phol@ucsyd.dk ☎ 7266 5275 

It og medier
Noget om dannelse 

Peter Holmboe 

mailto:phol@ucsyd.dk
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Peter Holmboe 
✉ phol@ucsyd.dk ☎ 7266 5275 

FREMTIDEN ER HER 
ALLEREDE, DEN ER BARE 

UJÆVNT FORDELT… 
WILLIAM GIBSON, 1993 
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Peter Holmboe 
✉ phol@ucsyd.dk ☎ 7266 5275 

Tag din telefon ! 

At producere, kommunikere 
eller konsumere! 

Hvad kendetegner din 
ak7vitet? 



 

   Har kigget video online 

  Har spillet online 

Peter Holmboe 
✉ phol@ucsyd.dk ☎ 7266 5275 0



 

  Har brugt Facebook 

  Har redigeret video 

Peter Holmboe 
✉ phol@ucsyd.dk ☎ 7266 5275 0



 

   
  
  
   

It giver bedre læring! 
It motiverer eleverne! 
It understøtter differentiering! 
It sparer tid og ressourcer!  

Peter Holmboe 
✉ phol@ucsyd.dk ☎ 7266 5275 0



 Peter Holmboe 
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Hvordan imødekommer vi den nye generation af
medarbejdere, kolleger, elever… som efterstræber 

frihed og fleksibilitet i deres arbejdsliv? 

Peter Holmboe 
✉ phol@ucsyd.dk ☎ 7266 5275 0



 Peter Holmboe 
✉ phol@ucsyd.dk ☎ 7266 5275 

Tsk! Det er kun de unge!! 
Har du nogensinde modtaget en ”falsk” SMS? 



 

 
 

      

Peter Holmboe 
✉ phol@ucsyd.dk ☎ 7266 5275 

Verden er ikke 
hvad den har 
været! 

og det har den nok aldrig været… 



 

    

                     

Peter Holmboe 
✉ phol@ucsyd.dk ☎ 7266 5275 

Digitale medier er et livsvilkår 

Spørgsmål eller svar 
? ! 



 

 

Peter Holmboe 
✉ phol@ucsyd.dk ☎ 7266 5275 

Hvad vil vi opnå? 
Hvorfor? 



 Peter Holmboe 
✉ phol@ucsyd.dk ☎ 7266 5275 0

NYE 
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Kalder på eftertanke, overvejelse,
retning, ro, besindighed, handling,
enighed, beslutninger, mening… 

Peter Holmboe 
✉ phol@ucsyd.dk ☎ 7266 5275 



 

 

  

      

    

Alexander Von Oe7ngen

Peter Holmboe 
✉ phol@ucsyd.dk ☎ 7266 5275 

Digital dannelse 

Alexander Von Oettingen 

Opdragelse er evnen &l at tænde på det re.e &dspunkt 

Dannelse er evnen &l at slukke 



 

 

Peter Holmboe 
✉ phol@ucsyd.dk ☎ 7266 5275 

Betydning for SKOLE? 



 

 

  
 

  
  
    

   
 

 

Tony Wagner 
(Harvard – Innovation Education Fellow) 

The Seven Survival Skills 
1. Cri&cal Thinking and Problem-Solving 
2. Collabora&on Across Networks 
3. Agility and Adaptability 
4. Ini&a&ve and Entrepreneurialism 
5. Effec&ve Oral and WriJen Communica&on 
6. Accessing and Analyzing Informa&on 
7. Curiosity and Imagina&on 

 

Peter Holmboe 
✉ phol@ucsyd.dk ☎ 7266 5275 

Kommunikation 
Kollaboration 

Kritisk tænkning 
Kreativitet 



 

   

   

 

  

 

 
    

  
     
   

Hvad bliver der peget på? 
Nøgleværdier 

• $, €, DKR. 

• Prak6sk læringsmiljø 
• Individuelt, 6dsua>ængigt, fleksibelt 

• Tilgodeser differen6erede lærings6lgange 
• Det mul6modale 

• Video, billede, tekst, grafikker,  
illustra6oner, nærvær, interak6on etc. -

• Personlig læringsoplevelse 
• Skimme, springe, lægge 6l og trække fra 

• Klar og præcis informa6on 
• Følelse af sejr og selvstændig opnåelse 
• Højere grad af (faglig)social interak6on 

Peter Holmboe 
✉ phol@ucsyd.dk ☎ 7266 5275 

Her hvor vi er… Der hvor vi vil hen… 

En del af ”det digitale”…
Men hvordan? 



 

     

Peter Holmboe 
✉ phol@ucsyd.dk ☎ 7266 5275 

FEDT og hurra og lækkert og dejligt!!! 
Men… 



 

?! 
ernundervisning eller FjFjern 

e-læring  

Peter Holmboe 
✉ phol@ucsyd.dk ☎ 7266 5275 0



 

  

Peter Holmboe 
✉ phol@ucsyd.dk ☎ 7266 5275 

Nok ikke helt… 
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   Massive Open Online Course 



 

  

 

 
  

 

 

 
         

   

     

        
       

       
     

  
Hvorfor bruge e-læring? 

En slags opsummering… 

Peter Holmboe 
✉ phol@ucsyd.dk ☎ 7266 5275 

• Stærk indre motivation 
• Høj orienteringsevne 

• Digitale kompetencer 

• Studieteknikker 
• Forudsatte kompetencer,

viden og færdigheder 
• Sprogkundskaber 
• Selvstændig meningsskabelse 

Pædagogiske poten/aler: 
En ny pædagogisk praksis kan give undervisere og elever mulighed for at lære og 

interagere på dynamiske nye måder. 

à øget mo:va:on og et øget læringsudby<e 

Adgangspoten/aler: 
En ny pædagogisk praksis kan give uddannelsesins:tu:onen mulighed for at nå nye 

målgrupper eller dække behovet hos nuværende elever på nye måder. 

Ressourceudny7else: 
En ny pædagogisk praksis kan give uddannelsesins:tu:onen mulighed for at udny<e 

ressourcer, lærekræ?er og læremidler på nye måder. 



 

 

Peter Holmboe 
✉ phol@ucsyd.dk ☎ 7266 5275 

Koncentra)on 

h+ps://adver)sing.microso6.com/en/WWDocs/User/display/cl/researchreport/31966/en/microso6-a+en)on-spans-research-report.pdf og h+p://)me.com/3858309/a+en)on-spans-goldfish/ 
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FLATLINERS  

Poh, M
.Z., Sw

enson, N
.C., Picard, R.W

., "A W
earable Sensor for U

nobtrusive, Long-term
 Assessm

ent of
Electroderm

al Activity," IEEE Transactions on Biom
edical Engineering, vol.57, no.5, pp.1243-1252, M

ay 2010. 
doi: 10.1109/TBM

E.2009.203848 

I praksis ?! 
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Gilly Salmon 

Kodeord, komme på etc. 
Velkommen, support, MEGET støtte 

Aktiviteter, diskussioner 
Facilitere, roller & ansvar, supportere, opsummere fund og samtale 

Kritisk, refleksiv problemløsning 
Facilitere proces, stille spørgsmål, STOR aktivitet 

Refleksioner over det lærte, samarbejde 
og diskutere / support & svar, lav aktivitet 

https://etutors.wikispaces.com/file/view/Etivities_Salmon.pdf 

Sende & modtage 
Vært, proces, ice-breakers, forventninger, deadlines etc. 
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• Teste viden 
• Kigge tilbage – tjekke om stoffet er forstået 
• Fokus på viden skabt af andre 
• Designet til selvstudier, uafhængig læring 
• Simpelt, traditionelt, trygt 
• En aktivitet kan have mange formål 
• Begrænset kreative bidrag 

Tra d it io n e l fj e r n u n d e r v is n i n g s a kt i v itet 

Salmon, Gilly: “E-tivities”, p. 149, 2013 

• Genere viden 
• Kigge fremad – identificere, evaluere, nye ideer 
• Fokus på selv at skabe og dele viden 
• Designed til collaborativt samarbejde 
• Komplekst, innovativt og farligt 
• Et klart formål med hver e-tivity 
• Mulighed for mange kreative bidrag 

E-tivity (= e-læring) 

Salmon, Gilly: “E-tivities”, p. 149, 2013 



 Peter Holmboe 
✉ phol@ucsyd.dk ☎ 7266 5275 



 Peter Holmboe 
✉ phol@ucsyd.dk ☎ 7266 5275 



 Peter Holmboe 
✉ phol@ucsyd.dk ☎ 7266 5275 

      

66

Hachm ann & Holmboe (2014): Flipped Learning – mere end bare undervisning 

Metromodellen 
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Betydning? 

Betydning for underviser og studerende/elev/kursust/deltager: 

Ændret mag7orhold? 

Ændret vidensforhold? 

Ændret metodeforhold? 

Ændret ak:vitetsforhold? 



 

  
 

Peter Holmboe 
✉ phol@ucsyd.dk ☎ 7266 5275 

Tak for 
i dag ! 

phol@ucsyd.dk4255 4242 




