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Opsamling på eSkolermidt

Temaer, nedslag og perspektiver  



“e-læring i fremtiden”



“
Hvordan vil du være beskæftiget med e-læring i de kommende år?

Særlig metode?

Særlig problemstilling - fx pædagogisk og/eller faglig?

Særlig teknologi?
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“
19 skoler er gået sammen om den digitale 
indsats eSkoler Midt, der vil bringe regionen 
helt i front, når det drejer sig om e-læring, it og 
didaktik på ungdomsuddannelserne. - 2013



eSkolerMidt

Formål:
Opnåelse af Regions Midtjyllands målsætning om fastholdelse og 

inklusion, kvalitet og bedre uddannelseskultur på 

ungdomsuddannelserne i regionen.  



eSkolerMidt

Mål:
Sikre en kvalificeret udnyttelse af de digitale muligheder på 

ungdomsuddannelserne gennem opkvalificering af undervisernes 

kompetencer til at gøre sig didaktiske overvejelser og vurdere 

forskellige teknologier, samt ved at understøtte undervisernes 

muligheder for at udforske og anvende teknologierne 

hensigtsmæssigt i undervisningen.



eSkolerMidt

▷ 2013 - 2016
▷ Organiseret gennem 25 mindre projekter
▷ 2 spor:

○ eDidaktik - didaktikken tilbage til 
læreren

○ Den Digitale Skole - Læringsrummet i 
skyen

Bjerringbro Gymnasium, Egaa Gymnasium, Horsens Gymnasium, HTX Skjern, 
Lemvig Gymnasium, Mercantec, Randers HF og VUC, Silkeborg Gymnasium, 
Teknisk Skole Silkeborg, SOSU Herning, SOSU Horsens, SOSU Randers, SOSU 
Aarhus, Tørring Gymnasium, UC Holstebro, Viden Djurs, Viborg Gymnasium, 
VUC Aarhus, Aarhus Business College

http://www.bjerringbro-gym.dk/
http://www.ucholstebro.dk/
http://www.aabc.dk/


eDidaktik

▷ Brug af sociale medier (facebook) til etablering af sociale/faglige foraer for elever i 

erhvervsuddannelserne

▷ eDidaktik

▷ Elevaktivering gennem Flipped Classroom og multi-funktionel social platform

▷ Fagligt samspil og kursistaktivering på hf med Web 2.0

▷ Flipped classroom i studieområdet

▷ Forsøg med Multimodal tekstproduktion

▷ Grænseløs læring – virtuelle valgfag/Metode til virtuel læring

▷ iBøger og faglig læsning

▷ Klassens i-bog

▷ Prestudy med fleksibel elevvejledning

▷ Velvalgte Virksomme Virkemidler



Den Digitale Skole

▷ Afprøvning af produktionsværktøjer i forbindelse med skabelse af læringsmaterialer 

omkring digital dannelse i faget Studieområdet

▷ De didaktiske muligheder i undervisningsvideoer

▷ Elevdesign af software som læringsredskab

▷ Elevernes tavle – Interaktive tavler og web 2.0

▷ Forsøg med i-pads

▷ Hvordan anvendes digitale delingsværktøjer i undervisningen?

▷ Hvordan kan tablets indgå i undervisningen for at tilgodese 

undervisningsdifferentiering?

▷ It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik

▷ It-produktioner og nye eksamensformer

▷ Læringsvideoer og audiovisuel elevdokumentation

▷ Spil og sprog

▷ Vodcast i læringsrummet

 



Synlighed gennem projektet

▷ eSkolerMidt.wordpress.com

▷ Konferencer som samlede op på tværgående emner

▷ Webinar om emner relateret til projekterne

▷ InternetWeek Aarhus

▷ Inspirationshæfter

▷ Følgeforskning

▷ Wiki med alle projekternes afrapporteringer



3 Nedslag i eSkolerMidt

▷ Projekter, som har arbejdet med et “hot topic” inden for 
e-læring 

▷ Projekter som har eksperimenteret med nye måder, at 
forholde sig til e-læring på

▷ Projekter som  har arbejdet med et dannende aspekt, 
inden for e-læring. 



Hot Topic

Flipped Classroom

▷ Fokus på didaktik og videoer

▷ Elevaktivering

▷ Vejledning 

iBøger

▷ En didaktisk model for undervisning med i-bøger

▷ Strategier, der kan styrke elevernes læring gennem læsning og 

brug af ibøger

▷ Udvikle en større forståelse for og samle ny viden om, hvordan 

multimodale tekster kan udvikles og integreres i undervisningen



Eksperimenter

▷ Elevproduktioner til styrkelsen af differentiering

▷ Metoder til virtuelle valgfag

▷ Elevernes egne it-produktioner som en del af 
eksamensmaterialet



Digital dannelse

▷ Inddragelse af eleverne aktiv i projekterne

▷ Projekt om It som forstyrrende element

▷ Projekt om sociale medier som baggrund for øget faglighed 
og social kontakt



Hvordan ser fremtiden ud for 
e-læring i eVidenCenter?

MOOC

blended learning

National    [FJERNUNDERVISNING]    International

global classroom

online learning

Udfordringen er først og fremmest pædagogisk


