
Folkehøring: Fremtidens digitale skole



”[Hvad nu hvis] man brugte VR og
robotter for at få en normal hverdag,
selvom man er syg, eller Danmark
lukker ned. Så kan man snakke og
være sammen med sine venner,
selvom man er derhjemme”

- Svar fra elev på Mentimeter



Vi har spurgt fire 7. og 8. 
klasser fra hele landet, 
hvordan fremtidens 
digitale skole ser ud 

Tanker om fremtidens digitale skole

I foråret 2020 blev folkeskolen digital – fra den ene dag til den anden. Et naturligt 
eksperiment var sat i søen, og elever og lærere omstillede sig på rekordtid til en digital 
skoledag.

Baseret på deres egne erfaringer, har en 7. klasse fra Gug Skole i Aalborg og tre 8. klasser 
fra henholdsvis Birkhovedskolen i Nyborg, Tjørnegårdsskolen i Gentofte og Issø-skolen 
uden for Svendborg delt deres indsigter og innovative tanker om, hvordan fremtidens 
digitale skole skal se ud. Elevernes ideer blev indsamlet under en digital folkehøring, hvor 
hver enkelt klasse sad i de vante rammer af deres klasselokale og løbende interagerede 
med hinanden digitalt på tværs af landet.

Ifølge eleverne er digitale værktøjer og teknologier en måde at gøre skoledagen mere 
spændende og fleksibel på. Eleverne skal kunne starte og indrette skoledagen efter 
behov, så der tages hensyn til de mindre morgenfriske og til eftermiddagens 
fritidsaktiviteter. En fleksibel skole betyder, at alle kan være med – også dem, som 
foretrækker at være derhjemme.
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Teknologi skal give 
eleverne mulighed for 
selv at indrette 
skoledagen – og alle kan 
være med

Elevernes forventninger: I fremtidens digitale skole…

• har eleverne skoledage og undervisning i både den digitale og fysiske skole. 
Undervisningen er fleksibel og tillader eleverne at tilrettelægge deres skoledage og 
undervisning på en måde, som passer til deres individuelle præferencer og behov

• er der mere undervisning i fag relateret til teknologi, herunder programmering

• sikrer teknologien, at alle kan være med. Om du er introvert eller ligger hjemme i 
sofaen med snue, kan fx robot-elever sikre, at vi kan mødes uden at være fysisk 
tilstede

• er dialogen mellem lærer og elev mere digital og dermed fleksibel. Fx har hver elev 
en hjælpeknap eller et smart watch, som de kan trykke på i løbet af undervisningen 
og signalere til læreren, hvis de har brug for hjælp

• er digitale værktøjer og teknologier en integreret del af undervisningen og 
medvirker til at gøre undervisningen mere engagerende og interaktiv, fx ved brug af 
robotter, virtual reality eller YouTube-undervisning.

”Vi anvender teknologien i skolen, men vi lærer ikke 
rigtig om den, og hvad der ligger bag den. Det har vi 
brug for i fremtidens skole.”

- Elev i 8. klasse på Tjørnegårdsskolen



”Vi skal have nogle flere 
fremlæggelser via Zoom, hvor 
kendte og kloge mennesker 
fortæller om det, de kan”
- 8. klasse elev på Tjørnegårdsskolen

”Tænk, hvis man kunne have en hat, 
der gør dig til et geni! Så kunne der 
være knapper på siderne, og hvis du 
fx trykker på matematik-knappen, 
så ved du alt om matematik i hele 
verden”
- Elev i 8. klasse på Issø-skolen
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Elevernes ideer
På workshoppen byggede skoleklasserne deres forskellige ideer og forestillinger i en række innovative 
prototyper, der fortolkede fremtidens digitale skole. Løsningerne er inspirationsmateriale, der giver os 
konkrete eksempler på vilde ideer til, hvordan fremtiden kan se ud. 

Eleverne sætter rammen for egen læring

Eleverne var meget inspirerede af den fleksibilitet, de havde oplevet i hjemmeskolen
under COVID-19. Forskudte mødetidspunkter om morgenen, fleksible undervisningstimer
og valgfag, hvor fagene udbydes på forskellige tidspunkter i løbet af ugen, som eleverne
kan tilmelde sig, var blandt forslagene om, hvordan eleverne kan have en højere grad af
selvbestemmelse i skolen – og sikre, at de også har tid til fritidsaktiviteterne.

Det virtuelle og analoge smelter sammen

I undervisningen ser eleverne et stort potentiale for at inddrage teknologier som
læringsmiddel. Virtual reality-briller og robotter vil gøre det mere spændende at lære og
formidle læring til eleverne på nye og engagerende måder. Eleverne forestiller sig, at de
tager virtual reality-briller på og ‘rejser’ til Egypten til en historietime om pyramiderne
eller lærer kinesisk eller spansk i samtaler med en sprogrobot eller ved at ringes ved med
en elev i det pågældende land.

“Det er jo det tætteste, man kan komme på virkeligheden. Det vil være godt i fag som
geografi, historie eller samfundsfag” – elev på Tjørnegårdsskolen

Den digitale hjemmeskole får alle med

Eleverne var optagede af, hvordan teknologi kan sikre, at alle elever får en virkelig
skoleoplevelse, selvom de ikke er fysisk til stede i klassen. En robot-elev skal sikre, at
elever, som er hjemme grundet sygdom kan være en del af skoledagen og klassen,
selvom de er hjemme. Eleverne mener også, at teknologier kan gøre det nemmere for
introverte elever at gå i skolen.

”Det der med helbred, det er bare noget vigtigt noget” – elev på Gug skole

Skolens faciliteter bliver smarte

Et klasseværelse, hvor borde og stole dukker op på et sekund, eller en kantine, hvor du
taster din ønskede frokost ind, som derefter tilberedes til dig. Eleverne forestiller sig, at
fremtidens skole er mere intelligent end den er i dag. Dette blev blandt andet illustreret
med et Barbie Dream house, hvor de fysiske rum kan ændre sig efter behov og på
kommando.
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Fleksible skemaer lader 
eleverne bestemme selv

Undervisningen bliver 
sjovere med teknologi

Sygdom skal ikke stå i 
vejen for at gå i skole

Vi indretter skolen efter 
behov og i real time



Refleksioner 
Tankerne om fremtidens digitale skole giver anledning til yderligere refleksion 
og videre drøftelser, der kunne tage udgangspunkt i følgende spørgsmål: 
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• Hvordan sikrer vi, at skolerne investerer strategisk i teknologi og i
teknologi, som rent faktisk gør undervisningen og hverdagen i skolen
bedre for elever og lærere?

• Hvordan kan vi sikre et stærkere samspil mellem den almene undervisning
i klassen og den digitale undervisning?

• Hvordan sikrer vi, at alle lærere bliver fortrolige med at bruge de
teknologiske værktøjer, så de oplever, at teknologien er en hjælp og ikke
en udfordring?

• Hvordan sikrer vi, at der kommer et godt samspil mellem udbydere af
digitale læringsredskaber og skolelærere om at udvikle de teknologiske
læremidler?
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I Dansk Industri opfordrer vi Folketinget til:

• at gøre Undervisningsministeriet ansvarlig for, at erfaringer og oplevelser med den
digitale skole under COVID-19 samles op og indtænkes i den fremadrettede
udvikling af folkeskolen, fx i forhold til erfaringerne med fleksibilitet og afveksling
mellem tilstedeværelsesundervisning og digital undervisning. Eksempler på
opfølgende initiativer kunne være:

• Forsøg med tilstedeværelsesrobotter/avatars, så børn, der er fysisk fraværende
(f.eks. ifbm. sygdomsforløb, coronatest mv.), kan deltage i klassen, eller hjælpe
elever, der oplever vanskeligheder ved at være i skolen på grund af psykiske
eller koncentrationsmæssige udfordringer.

• Videndeling om bedste fjernundervisning fx i forlængelse af Politikens
undervisningspris 2020, som præmierede innovativ fjernundervisning.

• at det på baggrund af erfaringerne med pilotprojektet med undervisning i
teknologiforståelse i folkeskolen besluttes, hvordan folkeskolen kan løfte
folkeskoleelevernes digitale kompetencer, så de er klædt på til at arbejde og leve i
et samfund, som i stigende grad digitaliseres, og så eleverne ikke kun anvender
teknologi, men også lærer, hvad der ligger bag den. Det forudsætter, at flere lærere
får de rette digitale kompetencer, så børnene ikke kun lærer med teknologi, men
også om hvad der ligger bag teknologien.

• at gøre det obligatorisk for alle skoler at have en digital strategi. Strategien kan være
forankret i skolen eller i kommunen. Strategien skal sikre, at

• de digitale redskaber bruges, der hvor de kan øge kvaliteten af undervisningen,
så vi undgår at indkøbe hardware uden at have en plan for, hvordan den kan
gøre undervisningen bedre

• ser sættes rammer for kompetenceudvikling for både lærere, pædagogisk
personale og elever

• de digital redskaber løfter eleverne til deres fulde potentiale

• der er en fornuftig balance mellem tilstedeværelses-undervisning og digitalt
understøttet undervisning

• skolerne har det nødvendige digitale beredskab til at omstille sig hurtigt til
fjernundervisning i eventuelle kommende krisesituationer.

Anbefalinger 



Inspiration 
Der er en række igangværende initiativer og indsatser, som kan inspirere og 
vise vejen i forhold til anvendelse af teknologi til at forbedre undervisningen
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• Robotter som stedfortrædere for børn med cystisk fibrose: Maria
Frydenlund Balleby fra 9.a på Højløse skole i Køge kommune lider af cystisk
fibrose og kunne derfor ikke komme i skole igen efter nedlukningen i
foråret sammen med hendes klassekammarater. Maria fik dog mulighed
for at være repræsenteret i klassen af robotten Fable Connect, som hun
kan styre på afstand med sin mobiltelefon og bevæge sig rundt og
orientere sig mod den, der taler. Det har givet hende en følelse af at være
en del af klasselivet både ved undervisning og i frikvartererne.

• Ultra:bit: Fælles lærings- og undervisningsindsats udviklet af DR i
samarbejde med store dele af undervisningsverdenen og støttet af
Industriens Fond. Ambitionen er at inspirere børn mellem 9-14 år til at
blive mere end blot teknologibrugere, nemlig til selv kreativt at kunne
skabe med teknologi.

• Teknologiforståelse i Folkeskolen: 46 skolers forsøg over tre år med
teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning baner vej for
en ny faglighed. Fagligheden skal ruste eleverne til at deltage som aktive,
kritiske og demokratiske borgere i et digitaliseret samfund, hvor teknologi
spiller en stadig større rolle.

• Rødovre Kommunes satsning på digitale kompetencer: I Rødovre
Kommune har man satset strategisk på at styrke elevernes digitale
kompetencer ved at indføre faget Teknologi og Innovation på 6. til 8.
årgang og ved at arbejde systematisk med digitale kompetencer i andre fag
på alle årgange.

• Hillrød Kommunes Strategi for læring og digitalisering: Strategien sætter
retning og fokus på, hvordan man i kommunen arbejder med læring og
digitalisering i skoler og dagtilbud.


