


  August 2010: smart board, e- og ibøger 
  August 2011: 

  To papirløse klasser 
  E- og ibøger 
  Google app skole 

  Google docs 
  Websites 

  Pod- og vodcast 
  Smart board 
  Facebook i undervisningen 
  Nyt netværk 
  2 forskningsforsøg: Fou (læringsstile) og regionsbaseret 

(docs, vodcast) 



  Interaktivitet 
  Personlig bog mht noter 
  Lyd, billede integreret 
  Opgaver  
  Læsefokusspørgsmål 
  Forløb 
  Genkendelighed mht opbygning 



  Arbejdsspørgsmål  - synkront/asynkront (elev-
elev og elev/gruppe-lærer) 

  Vejledning (da/hi opgave, AT, SRP i år) (elev-
lærer) 

  Processkrivning (essays, kildekritik) (elev-
lærer) 

  Reflektionsredskab (elev-elev og elev-lærer) 



  Uafhængig af tid/sted 
  Gennemsigtighed 
  Peer-to-peer læring – kan give hinanden inspiration 
  Ændret lærer-elev interaktion 
  Undervisningsdifferenciering 
  Alle kan ‘ses’ i løbet af en lektion 
  Mundtlig skriftlighed  - kvalificerer diskussion 
  Tilgodeser flere læringsstile 
  Større faglig dybde pga samspil ml elever og lærerens 

tilstedeværelse i docs 
  God til processkrivning og vejledning  
  Højt aktivitetsniveau – læreren kigger jo med  



  Fælles platform for faget/klassen - identitet 
  Alt er et sted – arkiv 
  Integrerer tekst, lyd, billede 
  Interaktiv bl.a. gennem tests 
  Elev wiki… (historie, samfundsfag) 
  Fælles elev-lærer ansvar (evt) 
  Tilgodeser flere læringsstile 



  Elever får mulighed for at udnytte andre 
kompetencer bl.a. it kompetencer til fx en 
aflevering. 

  eleverne får via pod cast mulighed for at tale 
sammenhængende i længere tid uden 
lærerovervågning (sprogfag) 

  Eleverne kan øve at fremlægge/argumentere 
mundtligt som de skal kunne i en eventuel 
eksamenssituation (mat c) 

  Generte elever og elever der har brug for tid får 
andre muligheder ved en pod/vod cast aflevering 
– kan tage det om…. 



  Flere fag bestiller ibøger (samf,dansk,spansk,  
AP..) 

  Interne kurser i brug af google docs og google 
websites i undervisningen (halvdelen af 
lærerkollegiet) og kurser i smart board 

  Lærermøder tværfagligt i de papirløse klasser 
hvor der udveksles ideer  

  Lærerne tager de nye måder at undervise på 
med sig til de andre klasser – også selv om de 
ikke er papirløse   



  Det virtuelle (docs) giver mulighed for løbende 
kontakt med lærer og andre elever 

  Kan støtte hinanden i processen 
  Alle kan blive hørt (docs, pod/vod cast) 
  Lærerne lærer af hinanden og fordi eleverne 

kender metoden/elektronikken er det ikke et 
problem at overføre det til et andet fag 

  Alt er samlet på et sted!!!!! (computer, web site) 




