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Det står rigtig skidt til med integration af it i de danske skoler, det står vist klart for enhver der 
følger med i den offentlige debat.

Men det er nu ikke helt sandt. I juni 2011 offentliggjorde PISA-konsortiet resultaterne af en 
undersøgelse af danske børns kompetencer i elektronisk læsning som blev gennemført i 2009. Af 
den fremgik det at danske elever er blandt de unge i verden der har mest adgang til it, herunder 
internet, derhjemme. Hvad der er endnu mere overraskende er, at danske skoleelever er blandt dem 
der anvender it mest i skolens fag! Danmark er det land i undersøgelsen hvor klart flest elever 
bruger computeren som et integreret værktøj i undervisningen. 

Desværre er det ikke hele rapporten der er så opmuntrende læsning. For når elevernes kompetencer 
til at læse på skærm, dvs. søge information, samt vurdere, udvælge og kommunikere om denne, 
måles, så står det skidt til. Danske elever ligger således under det internationale gennemsnit for 
læsning på skærm, hvor de ved læsning på papir ligger på gennemsnittet. Selv ikke unge som deltog 
i online fællesskaber som Facebook, blogs osv., havde særlige kompetencer til læsning på skærm. 

Hvad er der gået galt? Jeg tror det er ganske enkelt. Vi har været så imponerede af elevernes 
aktiviteter med it, at vi ikke har opdaget, at det var helt specifikke aktiviteter de kunne udføre, mens 
de ikke af sig selv lærte at bruge computere til mere komplekse opgaver. 

It skal ikke forstås som en teknologi der skal beherskes, men som en anledning til nye måder at 
arbejde med information, produktion og kommunikation på. Vi kan meget mere, end vi kunne 
tidligere. Men vi lærer det ikke alt sammen af os selv.

Lærerne skal med andre ord ikke bare lade børnene arbejde med internettet og alle de spændende 
muligheder. Lærerne skal undervise eleverne. 

Hvad er det så der skal undervises i og hvordan? Jeg vil blot pege på tre eksempler. Det ene er 
informationssøgning, som er en læseopgave langt mere end det er en teknisk opgave. Det handler 
om at kunne danne sig et hurtigt overblik over mange små fragmenter af tekster på søgesiden, det 
handler om at kunne forestille sig hvad der står på en side, uden at se andet end et kort uddrag, det 
handler om at kunne vurdere lødighed, sværhedsgrad, interesser osv. Det andet eksempel er brug af 
matematikprogrammer som regneark og geometri-programmer. Her handler det ikke om at kunne 
indsætte en formel, men om at kunne modellere et virkeligt problem som et matematisk problem 
som derefter kan behandles med regnearket eller geometriprogrammet. Det tredje eksempel er brug 
af præsentationssoftware, som ikke så meget handler om at kunne sætte smarte animationer ind, 
som det handler om at kunne præsentere en problemstilling på en måde så det er til at forstå for den 
givne målgruppe. 

Der er med andre ord tale om at eleverne skal udvikle deres faglige kompetencer, mere end de skal 
udvikle deres tekniske kompetencer.


	It – er det løsningen?

