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Den næste time 

20 min Oplæg 

20 min Diskussion i grupper 

20 min Fælles opsamling og dialog



Hvem er jeg… 

Mette Wichmand 

Læringskonsulent, Københavns Erhvervsakademi (KEA) 

Ekstern lektor, Roskilde Universitet (RUC) 

Vice-forkvinde Master i IKT og Læring (MIL), AAU, AU, CBS og RUC



Temaet for idag 

Efter et år med Corona står vi med en massiv mængde erfaringer omkring online 
undervisning. 

Aldrig har så mange mennesker i Danmark skabt sig så mange erfaringer med at give og 
modtage undervisning - ikke bare ved hjælp af - men i teknologierne over så lang tid. 

Der er derfor en stemning af, at grundlaget for en videre digitalisering af uddannelserne i 
Danmark er skabt og nu skal ledelserne rundt omkring i uddannelsesorganisationerne blot 
sørge for at brygge videre på det grundlag. 

Det gør dagens tema – ‘Hvilken rolle spiller ledelse i digitalisering af uddannelse?’ – relevant. 

I forhold til det er der i min optik to vigtige pointer, som knytter sig til Corona og ledelse.



1. pointe 

Erfaringerne er skabt i en krisetid. Det betyder noget for erfaringerne. 

For når krisen kradser, så kan vi ofte mere end vi troede muligt. 

Vi kan løbe lidt længere, vi bliver måske lidt mere villige til at dele det lidt vi har eller vi kan løfte 
utrolig tunge ting, for at redde andre fra at blive mast. 

Men hvad så når krisen er slut og hverdagen – med dens lange seje træk – melder sig på banen? 

Min første pointe er, at vi ikke bare må tro at vi kan træffe beslutninger eller lægge strategier på 
baggrund af de erfaringer, vi har fået det sidste år. 

De kræver en oversættelse fra krise til hverdag.



2. pointe 

Dem der ofte skal lave oversættelsen af erfaringerne fra krisen til hverdagen – og udvikle de nye 
strategier og træffe beslutninger om indkøb m.m. er dem, som har gjort sig færrest erfaringer med 
at skabe læring i og med teknologierne det seneste år. Lederne. 

Det er derfor vigtigt, at vi optaget af lederne og deres rolle ifht. digitaliseringen.  



Oplægget til i dag 

Så når vi i oplægget til i dag stiller spørgsmålene: 

Hvordan sikres forankringen af de gode erfaringer og udvikling i praksis?

- Hvad er barriere for at arbejde strategisk med digitalisering?

- Og hvad er løsningsmulighederne? 

Så burde vi måske hellere have spurgt -



Revideret oplæg 

Hvordan skaber vi mulighed for at oversætte de gode erfaringer og udvikling fra krisen til 
hverdagen?

- Hvad er ledernes udfordringer i forhold til at indgå i det arbejde?

- Og hvad er løsningsmulighederne? 



Datagrundlaget for dagens diskussion 

Dataen, som er input til vores dialog i dag, er skabt i regi af Master i IKT og Læring (MIL). 

MIL er en 21 år gammel masteruddannelse, som bliver til i et samarbejde mellem RUC, CBS, AU og AAU. 

Vi har gennem årene uddannet over 400 dimentender – som hver dag er med til at gøre Danmark lidt 
stærkere på det med IT og læring. 

De studerende på MIL kommer fra forskellige organisationer i Danmark – men særligt uddannelsessektoren. 

De sidder ofte i stillinger som undervisere, IT-pædagogisk ansvarlige og læringskonsulenter – meget få af dem 
er ledere. 

Jeg har siden 2017 sammen med de studerende systematisk skabt et datasæt, som består deres fortællinger 
om de åbninger og barrierer for at skabe (organisatorisk)læring med og i teknologierne de oplever ud på deres 
arbejdspladser. 

Datasættet består af 89 fortællinger.



Metoden 

Collective Memory Work (CMW).

- Metoden er udviklet 1980’erne 

- Feministiske forskere med rødder i studenterbevægelsen i 60’erne 

- Utilfredse med adskillelsen af teori og hverdagserfaringer 

- Ønskede metoder som kunne gøre hverdagserfaringer til genstand for fælles undersøgelse og research

- Det handlede også om at gøre forskning til en fælles proces  

- Et mål var at give plads til nye stemmer og perspektiver for at skabe sociale forandringer og 

myndiggørelse/empowerment af deltagerne 

- Oplægget til at skrive har handlet om: ‘Hvordan har du oplevet at IKT har befordret eller hindret 

læring/videndeling på din arbejdsplads?’



Materialet 

Dataen bliver sammen med de studerende brugt til fælles diskussioner om og analyser af, hvordan 
det står til med samspillet mellem teknologier og læring rundt omkring i uddannelses-Danmark. 

Noget af det som vi har fået øje på, er ledernes rolle i historierne - eller mangel op samme. 
Ledelsen er ofte i en meget perifer rolle i historierne og i situationer, hvor man kunne forvente de 
var mere synlige. Og når de  er synlige, skaber de oftere en barriere end en åbning for udvikling. 

Vi har endnu ikke udgivet noget på baggrund af materialet – men det er på vej. Så det I ser i dag er 
et første spæde skridt i en analyse af materialet og det er derfor også spændende at se, hvad det 
sætter gang i hos jer. 



Hvad skal vi med det i dag 

Dele et par af fortællingerne med jer, fordi det er i historierne at materialet kommer til live. 

Tekstuddragene er valgt, fordi de er eksemplariske for erfaringer, som findes flere steder i 
materialet. Så selvom I hører noget fra én historie, så findes der under hvert uddrag flere lignende 
eksempler. 

Jeg har så lavet nogle små analyser, som er bud på noget af det vi måske kan lære af historierne. 

Når jeg har præsenteret historierne og mini-analyserne, så skal I i mindre grupper snakke om, 
hvad der ledernes udfordringer i forhold til at indgå i det arbejde og hvad I ser som nogle af 
løsningsmulighederne? 



Analysen – historie 1 

Skoleåret var lige startet, og det er en tradition at alle undervisere mødes til en af de årlige pædagogiske 
møder, hvor der normalt bliver snakket materialer og andre spændende faglige ting, men denne gang havde 
eftermiddagen ikke været som den plejede. Ledelsen havde over sommeren besluttede at udover det tvungne 
materialeanvendelser, så skulle de også til at køre med et helt nyt LMS-system, hvor alle informationer samt 
undervisningsmaterialer skulle være tilgængelig for deres kollegaer og elever. […] Ledelsen sagde, at det var så 
intuitivt at bruge, at der ikke var nogen grund til at de kom på kursus, og at det var et krav at alle satte sig ind i 
systemet inden efterårsferien, da alt ville blive lukket ned og så kunne man kun anvende det nye system. 
Ledelsen havde pointeret, at det var vigtigt man havde ja-hatten på og kunne se de mange fordele der nu var 
ved at man kunne viden dele, og hvor nemt det ville være for eleverne at finde rundt i, så de kun skulle møde 
en platform. […] Nu stod hun tilbage med en følelse af at hele hendes fundament var fjernet fra hende, og 
hendes teknologiske kompetencer skrumpede ind til en rosin. Blot ved tanken om at hun skulle stå overfor 
eleverne uden at være ekspert på systemet, eller en af de færdig lavet materialer som de nu skulle bruge. Hun 
kunne slet ikke se sig ud af det kommende skoleår, og følte sig meget ilde til mode. […] Hun kunne mærke 
hvordan hovedpinen rumsterede i baghovedet, hun havde slet ikke lyst til at tage på arbejde, til at møde 
eleverne og hjælpe dem med det nye system, i og med hun ikke selv kunne finde ud af det. Hun havde skubbet 
det foran sig så længe, at nu kunne hun ikke komme ud af det, måske skulle hun bare melde sig syg og første 
forholde sig til det om nogen dage. Hun vidste egentlig godt at hun bare havde skubbet problemet foran sig, og 
hun ikke kunne komme udenom, men hun havde ikke nogen der kunne hjælpe hende, for hendes kollegaer 
havde travlt nok med selv at forholde sig til det nye system, samt undervise elever. Hun havde slet ikke lyst, 
hun lagde sig ned med en pude over hovedet og forsøgte at finde en bagvej…….. hun kunne jo sygemelde sig på 
ubestemt tid!



Analysen 

LEDELSEN’S HANDLINGER 

Vælger teknologier uden inddragelse, dialog og forberedelse 

Kommunikerer i sidste øjeblik og uden at kunne forklare meningen 

Afviser at facilitere og understøtte i overgangen – det er jo alt sammen meget intuitivt 

FORTÆLLERENS ERFARING 

Skal omstille sig hurtigt 

Skal klare overgangen til nye teknologier selv 

Skal udvise villighed til at bruge teknologierne som ønsket – og dele materialer med alle 

Skal gemme sin bekymring og modstand og tage ja-hatten på 

EFFEKTER 

Oplevelse af kompetence tab – teknologisk og som underviser 

Oplevelse af ensomhed 

Oplevelse af meningstab 

Mulig sygemelding



Analysen – historie 2 

Klokken var kvart over syv. Kirstine stod i kopirummet og samlede mapper til sine elever […] En til hver elev, en til sig selv og en til hver af sine to fagkollegaer. Hun fik ofte forløb 
af sine kollegaer og de havde gode snakke om, hvad der havde fungeret, hvad der fungerede mindre godt, hvad man ellers kunne gøre osv. 

Mapperne var klar og hun gik ind på lærerværelset for at få en kop kaffe inden hun skulle ned i klassen og tage i mod eleverne. På lærerværelset sad en kollega og hang. Hun havde 
været hjemme med syge børn i to dage og oppe det meste af natten med de stadigt syge børn som farmor nu var kommet for at passe. Hun skulle undervise 7 lektioner og havde 
ikke forberedt sig. Det summede på lærerværelset og i løbet af 10 minutter lå der materialer og undervisningsplan til 7 lektioner foran hende, der matchede den ugeplan hun havde 
lavet ugen før. 

På Kirstines arbejdsplads delte alle altid gerne. - Lige ind til den dag det blev et krav fra ledelsen og delingen blev formaliseret. Så stoppede det. 

En weekend tog Kirstine sig sammen til at få lagt de forløb, hun havde liggende, på intra i de rigtige mapper. Det tog hende næsten en weekend. Det skulle jo også tage sig ordentlig 
ud, når det nu var en mere formel form for deling, og når det skulle ligge der til tid og evighed. 

Efter et par uger var der også to kollegaer, der havde lagt forløb ud og de tre fik motiveret hinanden til at lægge flere ting op, som de tænkte kollegaer kunne have glæde af. Men det 
spredte ikke glæde og motivation. Tværtimod blev de tre frontløbere lagt lidt på is af kollegaerne. På det næste lærermøde blev de tre fremhævet af ledelsen som de tre eneste, der 
levede op til deres forpligtelser i forhold til politikken om at dele forløb. Det lettede ikke spændingen. Tillidsrepræsentanten indkaldte til klubmøde. Den første del af mødet var 
præget af frustration og vrede overfor de tre, der havde brugt tid på at lægge forløb op .....en af dem endda i en weekend! 

Kirstine bad om at få ordet i 2. del af mødet. Her udtrykte hun sin forundring over den drejning kulturen havde taget. Fra en kultur, hvor man selvfølgeligt og med glæde delte med 
hinanden, gerne roste hinanden og delte erfaringer omkring brugen af forløbene i praksis til en kultur præget af mistillid, frustration og intrigemageri. Pludselig åbnede 
kollegaerne op for, hvad der var på spil for dem hver især. 

AnneGrete havde ikke fået sagt til nogen, at hun ikke kunne finde ud af, hvordan man uploadede filer i mapperne. Når hun kiggede de forløb igennem, der var lagt ud, blev der 
henvist til programmer og apps som hun slet ikke kendte. Hun følte sig gammel og dum. Bjarne følte sig utilstrækkelig og var bange for, at det blev " opdaget" at han ikke planlagde 
helt så minutiøst som tilfældet var i de forløb, der var lagt ud. Han havde en tendens til at arbejde med " løs-blads- forberedelse" og fik ikke altid gemt alt. Trine følte, at hendes 
undervisning blev reduceret. Forløb og materialer udgjorde jo kun ca 20% af undervisningen. Alt det væsentlige følte hun blev overset og negligeret. Birgit følte sig overvåget af 
ledelsen og følte at hendes værd som lærer blev målt i, hvor mange og hvor fancy forløb hun lagde på intra osv. 

Den formelle delepolitik blev sat på standby af ledelsen.



Analysen 

LEDELSEN’S HANDLINGER 

Tager en teknologi i brug uden at have indsigt i eller muliggøre dialog om ressourcer i forhold til at kunne bruge og navigere i teknologierne 

Fremhæver ‘de gode’ - glemmer at være nysgerrig på barrierer for andre 

Bruger teknologien til at gøre kultur til krav 

FORTÆLLERENS ERFARING 

*Skal klare overgangen til nye teknologier selv 

*Skal udvise villighed til at bruge teknologierne som ønsket – og dele materialer med alle 

Oplever at blive ekskluderet 

Oplever at tillidsmanden skal på banen 

EFFEKTER 

Relationer og måder at være sammen på forandres 

Kulturen udfordres 

Konfliktoptrapning blandt underviserne 

Usikkerhed og oplevelse af utilstrækkelighed blandt kollegaer



Analysen – historie 3 

Længe har det været et mantra: vidensdeling og dokumentation af vidensgrundlag. Snakken gik overalt i organisationen: ”Vi ska l snart institutionsakkrediteres, og 
hvordan kan vi dokumentere, at vi vidensdeler”. Rektor nedsatte en gruppe til at se nærmere på opgaven, der blev skrevet procedurer og processer. Før end de 
fik set sig omkring, så havde de fået lavet en 24 siders lang beskrivelse af, hvordan de vidensdeler og nok vigtigst af alt, hvor de gemmer den viden henne. 

På akademiet blev det således sådan, at viden er noget vi gemmer og kan finde frem til lejligheden. Der blev udviklet mål for viden, det kunne være antallet af 
mødereferater der skulle gemmes, antallet af links til artikler der blev anvendt i undervisningen, ect. 

I organisationen begyndte nogle at snakke sammen, og pludselig opstod der spørgsmål som: 

Kræver det ikke, at vi snakker sammen før viden opstår? 

Kræver videndeling ikke, at vi arbejder med relationerne mellem medarbejderne? 

Er det viden, bare fordi vi har fundet det og gemt det online? 

Det tænkte man længe over i organisationen og man fandt frem til, at der var noget om snakken. Det var vigtigt, at vidensdelingen blev understøttet af 
muligheden for dannelsen af relationer gennem interaktion. […] Mailen fra rektor: ”fra og med NU, så skal alle vidensuniverser uploade alt deres viden på Yammer 
og I skal snakke, videndele og erfaringsudveksle med hinanden i dette onlinemiljø”. 

Det summede af modstand blandt underviserne. De havde etableret andre strukturer og var ikke interesseret i, at blive presset ind i dette univers, uden en god 
forklaring på og forståelse af, hvordan YAMMER ville være medvirkende til, at de kunne lykkes med ægte vidensdeling



Analysen 

LEDELSEN’S HANDLINGER 

Krav udefra om dokumenteret videndeling = arbejdsgruppe = lange dokumenter om processer og procedure 

Viden gøres til et objekt, som kan beskrives og gemmes og genfindes i teknologierne 

Man beordrer videndeling i en udvalgt teknologi 

FORTÆLLERENS ERFARING 

Der bruges meget tid på at beskrive processer og procedure 

Tankerne om hvorvidt alt omkring videndeling kan fanges i teknologierne starter nedefra 

Ledelsen beordre videndeling og bestemmer også teknologien 

EFFEKTER 

Modstand blandt medarbejderne 

Tab af mening



Analysen – historie 4 

Skolen hun arbejder på har de seneste 2,5 år arbejdet hen mod en fuld implementering af kommunens LMS EasyIQ skoleportal. Gennem perioden har 

portalen ændret udseende og fået ændret diverse funktioner ad flere omgange. Den har endvidere fået et nyt evalueringsredskab indarbejdet undervejs. 

I dette skoleår skal alle elevplanerne udarbejdes i portalen, disse bliver udarbejdet automatisk i takt med elevernes progression og forløbene bliver 

evalueret. 

[…]Hun tager sig selv i at sidde og skrive udførligt, hvordan samtlige af aktiviteterne skal udføres. Hun bliver langsomt bevidst om, hvorfor hendes 

arbejde går så langsomt. Hun er i gang med at lave en lærervejledning til sit forløb. Inde mellem elevafleveringer, YouTube-klip og diverse billeder til 

visuel støtte skriver hun alt ned. Hun sidder og bliver forvirret over, hvem hendes modtagere egentlig er? Er det hendes elever? De øvrige lærere i 

kommunen, som også har adgang til hendes forløb? Forældrene så de kan se deres barns elevplan? Eller er det mest et arbejdsredskab til hende selv? 

Som tiden går beslutter hun sig for, at forløbet primært skal udarbejdes til hende selv og sine elever. I takt med beslutningen kan hun mærke 

forfængeligheden kommer snigende og at hun fortsat er unødvendig kritisk over sit arbejde. Hun bliver sur på sig selv og måden at reagere på. 

I sin voksende frustration bliver hun sur over videndelings funktionen i portalen og at man ikke selv kan vælge om man vil dele sine forløb. Hun ender 

med at gå ind i forløbets stamdata og indskrive, at hun vil orientere om, at hun har brugt portalen som arbejdsredskab til sig selv og at man selvfølgelig 

er velkommen til at bruge det man evt. kan.



Analysen 

LEDELSEN’S HANDLINGER 

Teknologivalg taget i kommunen – det er uklart hvordan ledelsen er involveret 

FORTÆLLERENS ERFARING 

Oplever flere opgaver og krav i teknologierne 

Oplever at skulle dele alt med alle – elever, forældre, kollegaer, undervisere på andre skoler 

EFFEKTER 

Langsomhed i arbejdet 

Kommunikere til ukendt modtager 

Usikkerhed 

Behov for at ‘dække’ sig ind



Analyse – handlinger og effekter 

Vælger teknologier uden inddragelse, dialog og forberedelse 

Kommunikerer i sidste øjeblik og uden at kunne forklare 
meningen 

Afviser at facilitere og understøtte i overgangen – det er jo alt 
sammen meget intuitivt 

Tager en teknologi i brug uden at have indsigt i eller muliggøre 
dialog om ressourcer i forhold til at kunne bruge og navigere i 
teknologierne 

Fremhæver ‘de gode’ - glemmer at være nysgerrig på barrierer 
for andre 

Bruger teknologien til at gøre kultur til krav 

Krav udefra om dokumenteret videndeling = arbejdsgruppe = 
lange dokumenter om processer og procedure 

Viden gøres til et objekt, som kan beskrives og gemmes og 
genfindes i teknologierne 

Man beordrer videndeling i en udvalgt teknologi 

Teknologivalg taget i kommunen – det er uklart hvordan 
ledelsen er involveret 

Oplevelse af kompetence tab – teknologisk og som 
underviser 
Usikkerhed og oplevelse af utilstrækkelighed blandt 
undervisere 
Relationer og måder at være sammen på forandres 
Kulturen udfordres 
Konfliktoptrapning blandt underviserne 
Oplevelse af ensomhed 
Oplevelse af meningstab 
Modstand blandt medarbejderne 
Mulig sygemelding 
Langsomhed i arbejdet 
Kommunikere til ukendt modtager 
Usikkerhed 
Behov for at ‘dække’ sig ind



Analyse – hvad er ledernes udfordringer 

Noget af det vi ser i historierne:

- Ser teknologier som redskaber og ikke som aktører i en organisation 

- Ser teknologier som neutrale og ikke som pædagogiske-didaktiske rammesættere

- Forventer teknologier bliver taget i brug – men får ikke øje på den læring der er brug for i forhold 
til at skulle ændre praksis med teknologierne (teknologisk, materielt, kommunikativt, metodisk 
etc..)



Gruppearbejde - hvad er løsningsmulighederne? 

I grupperne må I gerne diskutere: 

1: Hvad bliver I optaget af i de historier, I hører? 

2: Hvad noget af det, I tænker er vigtige emner og spørgsmål at få talt om ude på 
uddannelesinstitutionerne og i ledelsesrummene, når I har hørt oplægget?



Opsamling og diskussion 

Hvad er noget af det, I har talt om og fundet frem til i grupperne? 

Hvad siger det om (hvis noget – for måske blev I optaget af noget andet •): 

Hvordan skaber vi mulighed for at oversætte de gode erfaringer og udvikling fra krisen til 
hverdagen?

- Hvad er ledernes udfordringer i forhold til at indgå i det arbejde?

- Og hvad er løsningsmulighederne? 



Øvrig info og kontakt 

• Én indgang til voksenuddannelse (avu, FVU, AMU, MA mv.) på voksenuddannelse.dk 

• eVejledning – også for voksne. Læs mere på stil.dk 

• Forsøg med VEU-godtgørelse ved 100 % fjernundervisning på AMU. Læs mere om 
forsøgsordningen på uvm.dk 

• Kontakt Videndelingsforum for digitalisering af VEU på veuvidenforum@stil.dk

http://voksenuddannelse.dk
https://stil.dk
https://uvm.dk
mailto:veuvidenforum@stil.dk
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