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Formålet med i dag:
At sætte nogle analytiske håndtag på fænomenet “digitalisering af skole og 
uddannelse” og de forhåbninger vi knytter til det. Erfaringer med høringssvar til en 
kommunal strategi.

(http://www.b.dk/tech/2200-skoleboern-i-
odder-fik-ipads)



Ph.d. projekt 
I forskningsgruppen filosofi og videnskabsstudier, Roskilde Universitet.
Engelsksproget monografi til aflevering i 2019.

Finansieret af Københavns Erhvervsakademis evidensmidler (Frascati).

Baggrund:
2010-2015 Underviser Communication Design. Lektor 2015
2000-2010 Iværksætter, teknisk forfatter, flash-programmør, multimediedesigner

Medlem af undervisningsministeriets arbejdsgruppe for digital læring.
Visiting scholar hos Medialab Sciences Po & Institut de Recherche et d’Innovation, Paris (IRI).
Forfatter til “Kritik af den digitale fornuft - i uddannelse” (Hogrefe, 2018).
Har skrevet om teknologiske tendenser for Kforum, Prosa, Information m.fl.

https://www.hogrefe.dk/shop/kritik-af-den-digitale-fornuft-i-uddannelse-87789.html




En systematisk struktureret læsning af 
nationale og internationale policy papers i 
perioden 1984-2015.

Hvilket pædagogisk grundsyn udspringer 
argumenterne af?

Hvem er de vigtigste institutionelle aktører?

Hvordan udvikler de sig over tid?

Er der lokale variationer i argumenterne?

Hvad er deres belæg?

Deres vidensgrundlag?

Etc...

Hvad er 
argumenterne?
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Evidens...



OECD 
2015

(OECD, 2015) Læs også: http://www.bbc.co.uk/news/business-34174796







(http://www.europarl.europa.eu/Reg
Data/etudes/STUD/2015/547407/EPRS_
STU%282015%29547407_EN.pdf, s.13)

Skærmteknologier (som de er nu) er ikke fremmende for læring!

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/547407/EPRS_STU%282015%29547407_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/547407/EPRS_STU%282015%29547407_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/547407/EPRS_STU%282015%29547407_EN.pdf


Men hvad siger teknologerne?







http://www.ubiq.com/hypertext/weiser/UIST94_4up.ps



Teoretiske konsekvenser 

Det ville ikke gøre nogen forskel om vi halverede budgetterne?!
Det ville ikke gøre nogen forskel om computerne er spritnye eller 10 år gamle?
Vi skal begrænse ressourcesvage børns adgang til teknologi?!
Adgang til viden er ikke en pædagogisk driver?!
Viden er ikke noget neutralt man kan rørføre til?



Hvad kan det skyldes?
“Målemetoderne er ikke gode nok”
“Lærerne er bange”
“Ikke nok penge til videreuddannelse af læreren”
“Man bruger en 20. århundredes pædagogik i det 21. århundrede”
“Den rette teknologi er ikke kommet endnu (VR)”

Man kan ikke bruge evidens i menneskelige domæner til at sikre outcomes (tænk 
på dating-algoritmer).

“One interpretation of all this is that building deep, conceptual understanding and 
higher-order thinking requires intensive teacher-student interactions, and 
technology sometimes distracts from this valuable human engagement“



En måde at tolke det på
Vi har et fattigt politisk, fagligt vokabularium for: Tærskler, grænsenytte, 
flaskehalse, loft, redundans, taksonomier. Angst for det konkrete (informatik) og 
for negative definitioner.

Evidenskrav er for tit semiotiske og kører næsten kun nedad.
Manglende økonomisk transparens.
Appellen til et potentiale er blevet en doven placeholder for politisk handling.
Vores tænkning omkring det digitale har kørt i cirkler i snart 50 år.
At overlade læring til børn, computere og reklameplatforme bliver nogle gange til 
en slags social-darwinisme på en kognitiv giftgrund..



Den gode programmør?
Empatisk. Gode sociale & kommunikative egenskaber. Dannet. Selvsikker. Kritisk 
& selvkritisk. Finder kompleksitet udfordrende og spændende. Kildekritisk. Parat til 
at starte forfra. Kan fordybe sig. Trænet i logisk tænkning. Nysgerrig. 
Risikoanalytisk. Mestrer behovskontrol.

Har også tekniske kompetencer i programmering. Har erfaring med programmering i “real-life” 
sammenhænge.



Vend det hele om
● Kritik som default/baseline position
● Det digitale styrker kun dér hvor der er menneskelige kompetencer i forvejen
● Der findes ingen potentialer i IKT, kun masser af risici
● Afsavn kan skabe begær
● På det generelle niveau: vi skal kun købe det vi absolut ikke kan undvære
● Programmeringskompetencer er en meget lille del 

afprogrammeringsfaglighed



Og man kunne ligeså godt sige

De kompetencer der skal til for at løfte fremtidens vilde udfordringer er:

En tryg og struktureret barndom der er så analog som mulig
Stærke regne- og læsefærdigheder
Evnen til at fordybe sig og fokusere
For i sidste ende: at kunne læse (og formidle og didaktisere) videnskabelige 
artikler (på papir) - at kunne rumme paradokser og selvmodsigelser

Skyd budgetterne op i de højeste taksonomiske niveauer...



http://jesperbalslev.dk/replik.html
jesperba@ruc.dk

http://jesperbalslev.dk/replik.html


Overraskelse
Masser af parallele tanker om digitalisering og 21st century skills men ingen links mellem 

læringsteknologier og 21st century skills. 

Men masser af teori og empiri om det kvantificerende i digitalisering vs. det 

kontraproduktive for kreativitet og kritisk tænkning...



Digital Dannelse
“Knowing how something originated often is the best clue to know how it works” - 

Terence Deacon



Mine kommentarer
● Potentialer vs. risici

● Hvad betyder kritisk? Hvad er rammerne for kritik? Kan den inkludere digitalisering selv?

● Hvilke almene kompetencer ligger under/er forudsætning for digitale kompetencer? F.eks. kommunikation & 

samarbejde? (Proust and the Squid)

● Tages der hensyn til markedsføringsloven?

● Hvilke indikatorer skal den generelle indsats måles på? Hvordan evalueres efterfølgende?

● Ingen negative definitioner (“vi mener selvfølgelig ikke Facebook, Snapchat osv”).

● Læringsteknologiernes rolle og status?

● Kendte erfaringer, grundlæggende risici ved læringsteknologier inkluderes ikke

● Fremtiden?

● Er det muligt at planlægge innovation, kreativitet og nysgerrighed som et forudsigeligt outcome? Bund vs. 

elite…
● Tager ikke højde for det eksisterende digitale miljø


