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Formiddagen 
 

• Vision og strategi: Den Digitale Skole 2011-15 

– Hvilke muligheder og udfordringer ser I – i forhold til 

inklusion? (oplæg og gruppedrøftelse) 

• Erfaringer og initiativer: Inklusion i it-støttede 

læringsmiljøer i og udenfor Vejle Kommune 

– Hvilke konkrete inkluderende initiativer tages (oplæg og 

fælles drøftelse) 

• Konkret 

1) Hvilke temaer og problemstillinger skal med i strategien 

Den Digitale Skole? (gruppedrøftelse) 

2) Forslag til konkrete initiativer, projekter og samarbejder 

       (på tværs af institutioner/skoler).  

 

 



Vision og strategi 

Den Digitale Skole 2011-2015 

Baggrund 

• Skolen i Bevægelse (6 principper) 

• It bliver mere og mere en del af børn og 
unges (alle borgeres!) hverdag 

• It i Vidensamfundet 

• It’s multimodale muligheder 

– Lyd, billede, video, tekst, kommunikation 
(kombineret med interaktivitet) 

• Inklusion i ”it-støttede læringsmiljøer” 

 

 

 

 

http://www.skolenibevaegelse.nu/De-seks-principper.aspx


Vision og strategi 

Den Digitale Skole 2011-2015 

Baggrund 

• ”It skal være en integreret del af pædagogisk 
praksis” (Vejle Digitale Skoler) 

• Den digitale skole for alle 
– ”hvad” og ”hvordan” er endnu ikke beskrevet 

– Elever med kognitive og sociale udfordringer 

– Elever fra hjem hvor ”vidensamfundet” IKKE er 
noget, man taler om … 

 

 

 

 

 



Vision og strategi 

Den Digitale Skole 2011-2015 

• 7 strategiske temaer 

• Se Vejle Digitale Skoler 

www.vejledigitaleskoler.net  

• 2 spørgsmål til overvejelse undervejs:  

– Skal ”inklusion omtales under hvert tema i 

strategien (”gennemsyre hvert tema”)? 

– Skal inklusion stå særskilt i strategien? 

 

 
 

 

http://www.vejledigitaleskoler.net/


 
 Vision og strategi 

Den Digitale Skole 2011-2015 

7 digitale temaer 

• Digital infrastruktur + udstyr  

• Digitale læremidler  

• Digitale læreformer 

• Digital kommunikation og videndeling 

• Digital ledelse (ledelse af it på skolen) 

• Digital kompetenceudvikling 

• Digital kultur 

 

 



 
 Vision og strategi 

Den Digitale Skole 2011-2015 

Gruppedrøftelse 

Hvilke muligheder og udfordringer ser I – i forhold til 

Inklusion i Den Digitale Skole? 

• 4 grupper – 4 bærbare pc’ere / tablets 

• Indled med egen brainstorm (skriv selv ned i 3-4 min)   

• Diskutér og nedskriv fælles hovedpunkter: 

”Muligheder” og ”Udfordringer” 

• Send til madbok@gmail.com  

• Kort fælles opsamling 

 

 

 

mailto:madbok@gmail.com


Erfaringer og initiativer  

 Inklusion i it-støttede læringsmiljøer 

Vejle Kommune 

• Mobiler i centerklasser 
– Mølholm anvender smartphones i centerklasse 

• Forskningsprojekt på Midtbyskolen 
– Midtbyskolen, Aalborg Universitet og Uddannelse 

& Læring 

– ”iPads i en skole i bevægelse: Mine første 100 
dage med iPad”  
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Erfaringer og initiativer  

 Inklusion i it-støttede læringsmiljøer 

Rødovre Kommune og DPU 

• Karin Tweddell Levinsen (2008) Projekt IT-
Mappen, DPU (rapport nr. 1, 51 sider) 

• Elever i 2.-3. klasse (læsevanskeligheder) 

• Aktionsforskningsprojekt  

• Inklusion som social praksis 

• ”At have vs. at være i læsevanskeligheder” 

• Sæt tidligt ind – med it-støttede 
læringsmiljøer 

 

 

 

http://www.puc.skoleintra.dk/Infoweb/Indhold/IT/RAPPORT_NO1 It_mappen 2008.pdf
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Erfaringer og initiativer  

 Inklusion i it-støttede læringsmiljøer 

Greve Kommune 

• Et blandt flere hæfter 

• Camilla Poulsen (2010) Inkluderende it: Nye 
muligheder for kognitivt og socialt udfordrede 
børn 

”Ved at lade eleverne løse skoleopgaverne med redskaber 
som multimedier i form af lyd, billeder, tekst, video og 
sociale medier formindskes nogle af deres faglige og 
sociale vanskeligheder.Målet er højere selvværd, større 
uafhængighed og bedre resultater for skolebørn med 
særlige behov, når de deltager i den almene undervisning”  

 

 

 

http://www.greve.dk/Borger/Familie og b%C3%B8rn/Skoler/Skoleudvikling/Inklusion p%C3%A5 skolerne/~/media/Greve Kommune/Borger/Familie/Skoler/Inklusion p%C3%A5 skolerne/Inkluderende it.ashx
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Erfaringer og initiativer  

 Inklusion i it-støttede læringsmiljøer 

EVA (2009) It i skolen – erfaringer og 
perspektiver 

• ”Inklusion” som begreb anvendes ikke 

• ”It understøtter undervisningsdifferentiering” 

• Elever med læse- og skrivevanskeligheder får 
nye muligheder 

• It’s multimediale muligheder anvendes til at 
understøtte elever med læse- og 
skrivevanskeligheder 
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Erfaringer og initiativer  

 Inklusion i it-støttede læringsmiljøer 

Regeringens 6 initiativer (+ kr. 500 mio.) 

• ”Folkeskolen skal udfordre den digitale 
generation” 

• Adgang til computere for alle elever frem mod 
2014 (initiativ 3b) 

 ”Skolerne skal sørge for, at alle elever frem mod 2014 kan 
arbejde individuelt med computere (eller tilsvarende), Det kan 
kun realiseres, hvis hovedparten af eleverne  medbringer egen 
computer eller tilsvarende til brug i den daglige undervisning.  
Skolerne stiller udstyr til rådighed for enkelte elever, der ikke har 
mulighed for at medbringe egen computer” (min fremhævelse) 

 

 

 

 

http://www.digst.dk/Digitaliseringsstrategi/Digitaliseringsstrategiens-initiativer/Folkeskolen-skal-udfordre-den-digitale-generation.aspx
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Erfaringer og initiativer  

 Inklusion i it-støttede læringsmiljøer 

Konferencer 

• Flere konferencer vil tage emnet op 

• FLUID, Inklusion og ny teknologi, Konference, 
7. juni 2012 

http://www.fluid.dk/media/182064/program07062012.pdf


  
Temaer og problemstillinger 

Inklusion i Den Digitale Skole” 

Hvilke temaer og problemstillinger skal med 

i strategien Den Digitale Skole? 

Gruppedrøftelse 

Samme 4 grupper – 4 bærbare pc’ere / tablets 

• Indled med egen brainstorm (skriv selv ned i 3-4 min)   

• Diskutér og nedskriv fælles temaer og 

problemstillinger 

• Diskutér og nedskriv konkrete   

• Send til madbok@gmail.com  

• Fælles opsamling  

 

 

mailto:madbok@gmail.com


  
Konkret  

Inklusion i Den Digitale Skole” 

Afsluttende 

 

Mulige konkrete initiativer, projekter og 

samarbejder (på tværs af institutioner/skoler) 

 

 

 

 

 

 


