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125.000 studerende er i dag i gang med en
bachelor- eller kandidatuddannelse 24% flere end i

2006

I t er udnævnt til at spille en afgøren-
de rolle i reformen af folkeskolen.
Der er en forventning om, at under-

visningen bliver bedre, fagligheden stør-
re og eleverne gladere, hvis bare der inve-
steres i ny teknologi. Men der er ikke no-
get belæg for, at det hænger sådan sam-
men, snarere tværtimod. Erfaringerne fra
tidligere bølger af it-begejstring tyder ik-
ke på, at investeringer i it alene gør no-
gen særlig forskel. 

Det, der gør en forskel, er støtte til læ-
rere, der udvikler innovative undervis-
ningsforløb. Det slås fast med syvtom-

mersøm i en nyere stor international un-
dersøgelse.

I undersøgelsen, ’Innovative Teaching
and Learning’ (ITL), er undervisning i syv
lande observeret, beskrevet og sammen-
lignet for at afgøre, hvad der skaber inno-
vativ undervisning. Innovativ undervis-
ning forstås som elevcentrerede under-
visningsformer; undervisning, der også
foregår uden for klasseværelset på må-
der, der er relevante for vidensopbyg-
ning, problemløsning og global bevidst-
hed i dagens samfund. Samarbejde, kom-
munikation og selvevaluering er ligele-
des centrale komponenter, og endelig
indgår it på måder, der understøtter læ-
ringsmål (dvs. ikke som mål i sig selv). 

UNDERSØGELSEN viser på den ene side, at
der finder innovativ undervisning sted i
alle de syv lande. Det er f.eks. undervis-
ning i Rusland, hvor eleverne undersøger
sodavand, på samme måde som forbru-
gerprodukter undersøges i et populært
tv-program; eller undervisning i Mexico,
hvor eleverne læser og skriver blogind-
læg om sociale stereotypier i massemedi-
erne og diskuterer, hvordan det påvirker
eleverne selv. 

Gennem analyser af elevers produkter
viste der sig en statistisk signifikant og

klar sammenhæng mellem innovativ un-
dervisning og elevernes udfoldelse af de
rette kompetencer. Og omvendt. Elever-
ne udvikler således kun i meget mindre
grad de nye kompetencer, når de udsæt-
tes for traditionel undervisning. Og i for-
længelse heraf viste det sig, at eleverne ik-
ke blev bedre end den undervisning, de
blev udsat for. De udvikler med andre ord
ikke alle de relevante kompetencer af sig
selv.

Undersøgelsen viser også, at it indimel-
lem blev anvendt innovativt i den inno-
vative undervisning. Og her var der en
klar sammenhæng mellem tilgængelig-

hed af it og innovativ brug – jo mere til-
gængelig, des mere brug. Men it er på in-
gen måde en garant for innovativ under-
visning. I langt de fleste tilfælde af it-brug
sker det på det, der kaldes basal måde,
dvs. til præsentation af indhold med pro-
jektor, søgning på nettet, øvning af ruti-
neopgaver (med de såkaldte læringsspil)
eller til at tage test med.

Undersøgelsen havde også til formål at
finde ud af forudsætningerne for innova-
tiv undervisning. Først og fremmest viser
det sig, at det er meget sjældent at finde
skoler, hvor innovativ undervisning er
det generelle billede. Innovative lærere

findes i øer rundt omkring på skolerne.
Men blandt de skoler, som kan karakteri-
seres som innovative, er der en række fæl-
les kendetegn.

FOR DET FØRSTE sker der mere innovativ
undervisning, når lærerne samarbejder.
Samarbejdet består i at dele erfaringer
med god undervisning og i, at der gives
gensidig støtte. Initiativerne til innovati-
ve praksisser skal ikke komme ovenfra,
men ledelsen skal sikre, at rammerne for
udvikling er til stede, fremhæve, når den
finder sted, støtte og bruge frontløberlæ-
rere som inspiration og stille muligheder
til rådighed for, at lærere kan deltage i
samarbejde om udvikling af innovativ
undervisning.

Og vigtigst af alt er der en klar sam-
menhæng mellem, om lærere udøver in-
novativ undervisning og deres deltagelse
i praksisorienteret efteruddannelse. Jo
mere praksisorienteret efteruddannelse
lærerne deltager i, des bedre. Det er såle-
des bedre, at der indgår konkret afprø-
ning af undervisningsforløb, forskning i
egen praksis, konkret planlægning af it-
integreret undervisning og diskussion af
elev-arbejde, end at lærerne hører fore-
drag, ser god undervisning demonstre-
ret eller modtager coaching.

Undersøgelsen ser også på det natio-
nale niveau. Her viser det sig, at alle de
undersøgte lande kommunikerer med
flere tunger til lærerne. 

På den ene side er der en politisk dis-
kurs om at hæve uddannelsernes faglig-
hed, forbedre undervisningen og inte-
grere it for at fremme de nye relevante
kompetencer. Men på den anden side
modvirker systemet netop denne bevæ-
gelse gennem traditionelle testformer,
fastlagte fakta- og færdighedsorienterede
læreplaner og en færdighedsorienteret
lingo (’eleverne skal kunne læse og reg-
ne’).

SELV OM Danmark ikke indgår i undersø-
gelsen, vil jeg hævde, at resultaterne også
ville kunne iagttages i Danmark. Og der-
for kan vi slutte, som vi begyndte, med it
som drivkraft for bedre faglighed. Det er
desværre ikke så simpelt. It kan lige så
godt resultere i ringere som i bedre un-
dervisning. Vi skal have lærernes profes-
sionelle udvikling i fokus. Så kommer in-
tegrationen af it nærmest af sig selv.
analyse@pol.dk

Jeppe Bundsgaard, lektor, forsker i dansk-
fags- og it-didaktik, Institut for Uddannelse
og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet.
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It kan lige så godt resultere
i ringere som i bedre 
undervisning. Det hele 
afhænger af, om lærerne
forstår at bruge it på den
rigtige måde.

Mål. Hold fokus på lærernes it-kompetencer
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Danske elever om brugen af it i undervisningen

Hvor mange af dine lærere er gode til at bruge it i undervisningen f.eks. til at forklare, til at 
lave opgaver og til at lade dig og din klasse bruge it til at løse og præsentere opgaver osv.?
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10 % 29 % 40 % 18 % 1 % 1 %

UDVIKLING. En større international undersøgelse om brugen af it i skolen viser, at lærende undervisning ikke kommer af it-investeringer alene. »Vi skal have lærernes professionelle udvikling i fokus«, skriver Jeppe Bundsgaard. Arkivfoto: Joachim Adrian

Kilde: Berlingske

KRONIKEN I MORGEN
SINE PLAMBECH
Den danske samvittighed spøger i Afrika

og respekt er grundlaget for integra-
tion«. Derfor kan der slet ikke være nogen
tvivl om, at målet er et system, der møder
udlændinge med samme mængder til-
lid, respekt og service, som danskere
mødes med.

Det gør det ikke i dag. Og der er lang vej
derhen. Men et første vigtigt skridt på ve-
jen er at lytte til de mennesker, der rent
faktisk er eller har været i kontakt med
systemet. Udlændingestyrelsens direk-
tør, Henrik Grunnet, skriver i et debatind-
læg i Politiken, at Udlændingestyrelsen
allerede fører en løbende dialog med
borgere. Det er godt, men kan ikke stå
alene. For Udlændingestyrelsen er be-
grænset af de retningslinjer, som bliver
udstukket fra politisk hold, samt de res-
sourcer, som vi afsætter.

Det er derfor, at jeg og min radikale
kollega Liv Holm Andersen har arrange-
ret en workshop for danskere og udlæn-
dinge, der har erfaringer med det danske
udlændingesystem. Ikke for at træde Ud-
lændingestyrelsen over tæerne. Men for
at undersøge, hvordan vi skaber de bed-
ste politiske rammer for blandt andet
Udlændingestyrelsens arbejde. Hvor op-
leves problemerne især? Og hvad skal der
til for at løse dem?

Allerede nu begynder der dog at tegne
sig en række temaer. Det gælder for ek-
sempel vente- og sagsbehandlingstider,
kontrol, vejledning og kommunikation. 

De lange vente- og sagsbehandlingsti-
der, som Ralf Christensen også berører,
kan til en vis grad forklares med indførel-
sen af nye regler, bortfaldet af ansøg-
ningsgebyrer og sommerferie. Men det
kan umuligt være hele forklaringen. For
alle systemer oplever jo fra tid til anden

spidsbelastnings-
perioder. Derfor
må man også for-
vente, at de har et
beredskab eller
nogle arbejdsgan-
ge, der gør, at de
stadig kan yde en
ordentlig service
til borgerne. Flere
har for eksempel
spurgt mig, hvor-
for det ikke er mu-
ligt at booke en tid
hos Udlændinge-
styrelsen, ligesom
man kan booke en
tid i banken? Eller
hvorfor ansøgnin-
ger ikke bliver tjek-

ket med det samme i stedet for at ligge i
uge- eller månedsvis for så at blive retur-
neret på grund af manglende oplysnin-
ger? 

MEN arbejdsgange er en ting. Økonomi
spiller selvfølgelig også en afgørende rol-
le, og derfor arbejder vi for at finde de res-
sourcer, der skal til for at kunne yde en
ordentlig service og følge vores egen lov-
givning til dørs. Men det handler også
om, hvordan vi prioriterer vores ressour-
cer. Og her må vi erkende, at der bliver
brugt uforholdsmæssig mange ressour-
cer på kontrol – til belastning for syste-
met og usikkerhed og gene for ansøger.

Hvorfor praktiseres der for eksempel
omvendt bevisbyrde i sager om familie-
sammenføring via EU-retten, så det auto-
matisk antages, at folk har haft profor-
maadresse i et andet EU-land? En rumæn-

er, italiener eller franskmand kan frit gå
ned til statsforvaltningen med et par løn-
sedler og en arbejdskontrakt og udnytte
en unionsborgers ret til fri bevægelighed
ved at bosætte sig med sin ægtefælle i
Danmark. En dansk statsborger, der ven-
der tilbage fra et EU-land med sin ægte-
fælle, skal derimod fremvise dokumenter
for sin færden, sin privatøkonomi og i
nogle tilfælde endda telefonsamtaler.
Ralf Christensens og hans kone, Merihs,
sag er et konkret eksempel på dette.

ET ANDET TEMA, jeg støder på igen og
igen, er vejledning. Jeg har selv arbejdet
som embedsmand og ved, hvor vanske-
ligt det kan være at vejlede i skønssager.
På den ene side har man en ansøger, der
naturligvis higer efter klare svar, og på
den anden side et system, der for alt i ver-
den ikke vil hænges op på en konkret vur-
dering, før sagen er fuldt belyst og afslut-
tet. 

Derfor gives skriftlig og dermed bin-
dende vejledning som regel kun i form af
generelle spørgsmål – svar på en hjem-
meside, mens den individuelle vejled-
ning gives mundtligt. 

Fra systemets side er det forståeligt.
Men fra borgerens er det meget utilfreds-
stillende. Jeg kender for eksempel en
amerikansk statsborger, der fik afslag på
sin ansøgning om permanent ophold,
fordi hun ikke levede op til kravet om
aktivt medborgerskab. 

Hun havde arbejdet som frivillig be-
søgsven i Røde Kors, men kunne ikke få
svar på, om det var nok til at opfylde kra-
vet om aktivt medborgerskab. Så hun
søgte, men fik afslag. Og så var det om
igen, selvom hun kunne have sparet sig

ulejligheden ved i første omgang bare at
gå til prøve i medborgerskab.

Men god vejledning handler også om,
at systemet sikrer, at ansøger rent faktisk
har forstået konsekvenserne af en ansøg-
ning. I den seneste tid har der været to sa-
ger oppe i medierne om bedstemødre fra
henholdsvis Sydafrika og Rusland. De har
fået visumkarantæne efter afslag på fami-
liesammenføring. 

Den ene ønskede rent faktisk at flytte
permanent til Danmark, mens den an-
den blev vejledt til at søge om familie-
sammenføring for at kunne forlænge sit
ophold i Danmark. Begge fik afslag, hvil-
ket der i sig selv hverken er noget over-
raskende eller problematisk ved. 

Problemet var, at afslaget i begge tilfæl-
de blev suppleret af en visumkarantæne
på fem år. Ingen af de to bedstemødre var
imidlertid blevet advaret direkte om, at
det kunne blive konsekvensen af deres
ansøgning. Men der var ikke noget at
komme efter. For det stod nederst på side
7 i ansøgningsskemaet. Spørgsmålet er,
om ikke det er en af de sager, hvor myn-
dighederne bør være forpligtet til at gøre
eksplicit opmærksom på det, der står
med småt.

GOD VEJLEDNING hænger naturligvis og-
så tæt sammen med god kommunikati-
on. Og her er det selvfølgelig en udfor-
dring, at lovgivningen er så kompliceret.
For selv den mest virtuose kommunikati-
onsmedarbejder vil have vanskeligt ved
at gøre udlændingereglerne forståelige.
Men det er i sig selv et godt argument for
at imødekomme ansøgere på sproget.

Udlændingestyrelsens hjemmeside
har en engelsk version, men man kunne

også overveje at
formidle afgørel-
ser på andre sprog
end dansk, for ek-
sempel: engelsk,
arabisk, tyrkisk, ur-
du, farsi, hindi, so-
mali, kinesisk og
spansk. Sproget
kan forebygge mis-
forståelser. Men
det vil også signa-
lere åbenhed og
imødekommen-
hed. Og det er no-
get, systemet gene-

relt kunne blive bedre til. For nok kan det
være rimeligt at stille krav om kontrol.
Men ansøger må aldrig sidde tilbage
med en fornemmelse af at blive talt ned
til, fordi han eller hun er udlænding.

Jeg kender en ung mandlig statskund-
skabsstuderende, der søgte om dansk
statsborgerskab, da han fyldte 18 år. Han
skulle til en mundtlig samtale hos Ud-
lændingeservice. 

Her fandt de det relevant at stille ham
spørgsmål som ’har du danske venner?’,
’tager du i byen med dine danske ven-
ner?’, og ikke mindst ’har du en dansk
kæreste?’. Hans svar blev vedhæftet an-
søgningen, som skulle sendes til ministe-
riet. 

Men jeg har stadig meget svært ved at
forstå, hvad de spørgsmål skulle til for.
For han opfyldte jo alle krav og burde
derfor gå lige igennem uagtet dansk kæ-
reste eller ej. Handlede det derfor bare
om at sende et signal om, at rigtige dan-
skere går i byen?

DISSE EKSEMPLER giver et repræsentativt,
men også lettere tilfældigt indblik i ud-
fordringerne på udlændingeområdet. De
er repræsentative, i den forstand at jeg er
stødt på dem så mange gange, at jeg ikke
er i tvivl om, at der er noget om snakken.
Men de er samtidig tilfældige, fordi der
sikkert er andre problemstillinger, der er
lige så vigtige, og som jeg håber at få af-
dækket på vores workshop 5. september.

Under alle omstændigheder står det
helt klart nu: Der er fortsat lang vej igen
mod en robust og retfærdig udlændinge-
politik, som der ellers tales meget om i
regeringen. Det skrider fremad med pa-
ragrafferne. 

Men vi er først i mål den dag, udlæn-
dinge kan forvente en lige så værdig, hur-
tig og tillidsfuld sagsbehandling som
danskere. Måske skal vi den dag overveje
at give Udlændingestyrelsen navnet Ud-
lændingeservice tilbage. 

For den dag vil styrelsen leve op til det
navn. Den dag vil navnet ikke længere hø-
res som en grotesk fornærmelse af de
mennesker, som systemet er sat i verden
for at betjene.
ZENIA STAMPE

... Værdig behandling af udlændinge og danskere

Er Ralf 
Christensens 
historie bare
endnu et udtryk
for, at man 
skal være hvid,
velformuleret
og well connec-
ted for at få 
mediernes og
politikernes 
opmærksom-
hed?

Målet er et 
system, der 
møder 
udlændinge
med samme 
mængder tillid,
respekt og 
service, som
danskere 
mødes med


