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NCE/Palle Bergstedt
På baggrund af indtryk fra dagen
og jeres erfaringer med at bruge it
i undervisningen i øvrigt, hvad
tænker I så om:
barrierer for brug af it i
undervisningen?
muligheder for brug af it i
undervisningen?
behov for forskning/ny viden?
behov for efteruddannelse?

A NONY MOUS
A PRIL 29, 201 4

Opsamling
Barrierer:
Den størstebarriere er tid til oplæring af personale,
fx oplæring i brug af IT
Kræv er forberedelse til at tænke i ny e baner
Kompetencer blandt underv iserne er der ikke,
frontløberne er afsted. Nu kommer gruppen
nedenunder med "på v ognen"

Der er kultur forbundet med at v ære underv iser
(gøre det man plejer); der mangler ledelsesmæssigt
opbakning til ny e it tiltag
A lle de mange muligheder gør man ikke kommer
igang med brug af IT (IT lammelse)

Muligheder:
Man kan "nå elev erne" og lade sig inspirere af
elev erne - hv ordan kan man bringe refleksion ind i
mødet med IT og elev en?
Elev en kan mere end læren teknisk, det giv er læreren
mulighed for at inddrage teknikken mere
Bringe IT ind i praksis skabe transfer

Behov for ny forskning/v iden:

Målinger - underligt begreb at anv ende i denne
pædagogiske sammenhæng, hv ordan finder v i ud af
om brugen af IT "v irker" - kunne v i bruge andre ord
end målinger som ev aluering? Kunne man anv ende
læringsbaseret ev alueringer fremfor målinger?
Som skoler har v i fornemmelser på hv ad v irker, men
v i mangler noget at kunne måle os på?
Kunne man finde ud af hv em der har glæde af IT
inddragelse - er det dem der plejer eller er det de
"sv agere"?
Er v i egentlig usikre på hv ilke mål de skal frem til? Fx

er kompetencemålene uklare, kunne man gøre
kompetencemålene mere spiselige?

Behov for efteruddannelse:

Behov for v idendeling - en kultur for at v idendele.
Mange v il, men der er rigtigt mange, der ikke får
gav n af den v iden
Hv ilke kompetencer mener man ov erhov edet der
skal I spil med brugen af IT i underv isningen metodiske kompetencer i didaktisksamspil med
andre underv isere?
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