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Denne hvidbog er udarbejdet af Sarfarissoq II konferencens styre-
gruppe, som består af: Asbjørn Andersen, Peter Beck, Peter Hansen, 
Jesper Kreiner, Mikael Kristensen, Brian Buus Pedersen, og Henrik 
Rafn. Hvorvidt dette er en ”ægte” hvidbog, eller det, der rent teknisk 
kaldes en ”grønbog” har vi ikke gået så meget op i.

Vi opfordrer alle til at sende evt. kommentarer og nye ideer til:
info@sarfarissoq.gl

I resten af 2010 vil vi så hver uge, samle op på dette, konsolidere det 
og medtage det i arbejdet i strategier og planer, der hvor det giver 
mening.

Konferencen “Sarfarissoq II –  e-ducation” blev gennemført 
i dagene 21. – 23. september 2010. Den havde til formål 
at komme med klare anbefalinger til, hvordan brug af IKT i 
undervisningen i Grønland kan løftes fra det nuværende 
niveau med spredte initiativer båret af ildsjæle til en situation, 
hvor der bliver tale om en national, strategisk indsats, som bid-
rager aktivt til at udviklke samfundet.

Forud for konferencen, der blev til i et samarbejde mellem 
Tele Greenland A/S, Grønlands Selvstyre og Kompetencekom-
pagniet A/S, var det derfor besluttet at uddarbejde en hvidbog 
med afsæt i de mange oplæg, resultateterne af workshops og 
drøftelserne i plenum. Målet med denne skulle være at give 
nogle konkrete anbefalinger til blandt andre Naalakkersuisut 
og Inatsisartut på området, herunder komme med direkte 
indspil til arbejdet med at formulere en ny national IKT-
strategi for Grønland og arbejdet med at udforme en regional 
udviklingsstrategi.

Resultatet af dette arbejde foreligger nu i nærværende hvid-
bog. Udover en kort beskrivelse af status for brug af IKT i 
undervisningen, konkrete anbefalinger for at give området 
et tiltrængt løft indeholder hvidbogen en dokumentation af 
Sarfarissoq II. Dette sker blandt andet gennem links til såvel 
oplæg som resultater af workshops på konferencen.

Det er arrangørernes håb, at hvidbogen ikke kommer til at 
samle støv, men bliver anvendt aktivt på mange niveauer.

Hvidbogen henvender sig derfor ikke alene til politiske og 
administrative beslutningstagere. Den har også relevans for 
ledere på undervisningsinstitutioner, for undervisere og ild-
sjæle ift. brug af IKT i undervisningen. Den har relevans for 
vores virksomheder og for organisationerne.

Arrangørerne vil samtidigt benytte lejligheden til at takke både 
oplægsholderne og de mange aktive deltagere på konferen-
cen samt de mange personer, der har bidraget til at forberede 
afviklingen af Sarfarissoq II. Mange af disse vil forhåbentligt 
være med, når de udarbejdede forslag til videre handling skal 
omsættes til praksis. Det vil kræve en bredspektret indsats og 
derfor et aktivt samspil på tværs af sektorer og med effekt ud 
på uddannelsesinstitutioner og organisatiuoner i hele landet.

Hvidbogen er derfor heller ikke afslutningen på arbejdet med 
at udbrede brugen af IKT i undervisningen, men alene en 
vigtig milepæl. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde for at 
nå de mål, som deltagerne på Sarfarissoq II pegede på, og som 
hvidbogen her samler op på og har omsat til forslag, der kan 
bidrage til at skabe endnu bedre resultater af undervisnings- 
og kompetenceudviklingsindsatsen her i landet.

Forord – kort baggrund
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Opsamling på tværs af områder og 
forslag til næste skridt

Konferencen Sarfarissoq II med temaet brug af IKT i undervisningssys-
temet havde deltagelse af en lang række eksperter og brugere fra 
Grønland og udlandet. Deltagerne var enige om, at brugen af IKTR i 
undervisningen her i landet generelt kan trænge til et løft, og at det 
vil værestærkt gavnligt for sammenfundets udvikling. Det vil kunne 
bidrage til kompetenceudviklingen for de eleverne i folkeskolen, 
for studerende i det videre uddannelsessystem samt foir kursister på 
arbejdsmarkedet.

Deltagerne konstaterede følgende hovedudfordringer:

• Status Quo er uholdbart – uddannelsesniveauet følger 
ikke med landets behov.

• IKT er ikke for alvor nået ind i undervisningssektoren.
     - Klasselokalet og pædagogikken er stivnet – men elev-

erne er ikke.
• Kapacitetsudnyttelsen er for dårlig på mange planer.
• Kassetænkning og manglende samspil mellem aktører.
• Ulighedsproblemer i samfundet – herunder sproglige bar-

rierer.

Selv om man kan gøre meget inden for rammerne af den nuværende 
takststruktur er der ingen tvivl om, at priserne på brugen af internettet 
i praksis har været adfærdsregulerende. En videre udbredelse af IKT 
i uddannelsessystemet fordrer en helhedsorienteret indsats, der ikke 
alene fokuserer på takststrukturen.

Hvidbogen foreslår derfor et mål for en sammenhæn-
gende strategi for at brede brugen af IKT ud:

“strategien sigter mod at give hele befolkningen et IKT-mæs-
sigt og generelt kompetenceløft, herunder fokuseres især på 
de muligheder IKT giver til at tilbyde alle en kompetencegiv-
ende uddannelse og understøtte muligheden for livslang 
læring.”

Målet kan nås via  følgende fire delstrategier med en række anbef 
alinger, der bør følges systematisk op:

Delstrategi 1
En Infrastruktur, der binder landet sammen og understøtter målet om 
øget brug af IKT.

• Basis IKT  i undervisningen kan reducere uligheder og hjælpe 
med at skabe vækst.

• IKT for at kickstarte vækstcentre og udvikle vore vidensmiljøer.

Der er behov for at se mere nuanceret på takststrukturen end hidtil 
og mulighederne for at forbedre adgangen til IKT, der i højere grad 
afspejler Tele Greenlands omkostningsstruktur end hidtil. Der foreslås 
derfor foretages en differentiering, der samtidig sikrer et godt funda-
ment for IKT i uddannelsessystem, sundhedsvæsen mv. også på min-
dre steder i eksempelvis satellit-dækningsområdet.

Konkret anbefales, at der defineres en ”Basis-IKT” 
bredt - som også udstikker basis-IKT for digital under-
visning. 

Forslag til BASIS-IKT
Basis IKT bredt kan reducere uligheder og hjælpe med til at skabe 
vækst generelt.
Basis-IKT skal være et tilbud til 100 % af befolkningen, der sikrer 
sundhed, kompetenceudvikling, borgerservice og demokratisk delt-
agelse. Det bør i den forbindelse analysers, om det er muligt og hen-
sigtsmæssigt at prioritere trafikken i dele af døgnet i områder, hvor 
kapaciteten er begrænset. 

Konkret
Konkret anbefales det tilsvarende, at der defineres en ”Mer-IKT” for at 
kickstarte vækstcentre og udvikle vore vidensmiljøer.

Mere ikt til lokale vækstcentre med globalt udsyn omfattende ca. 
74% af befolkningen - byer med kompetencecentre og erhvervspot-
entialer.

Basis-IKT som udgangspunkt for udbygning til ”Mer-IKT” vil desu-
den være fundamentet for intensiveret digital undervisning i områder 
med kompetenceudviklingscentre og vidensmiljøer, hvor denne type 
undervisning giver nytte.

Etablering
Mer-IKT kan ikke etableres umiddelbart, men må ske i nogle trin, 
hvor første trin kan være åbning af internet muligheder i de søkabel-
nære områder (Nuuk og Qaqortoq), med efterfølgende udbygning 
langs kysten for at få yderligere byer med. 

Det kan eksempelvis ske ved udbygning af kapacitet langs hovedra-
diokæden i form af etablering af søkabel eller udbygning af radi-
okædens kapacitet, afhængig af de realistiske muligheder. 

Målet er at sikre af hovedparten af de store byers uddannelsessteder 
og erhvervsliv så vidt muligt får de samme muligheder som tilsvar-
ende får i andre lande.

Der skal naturligvis ske en bearbejdning af dette forslag i relevante 
fora, ligesom der skal udarbejdes konsekvensberegninger til brug for 
TELE’s vurderinger til det efterfølgende et politisk beslutningsgrund-
lag.
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Delstrategi 2
Mennesker, organisering og ressourcer som afsæt for udnyttelse af IKT 

Den nuværende takststruktur er langt fra den eneste begrænsende 
faktor. Det er afgørende, at der også ses på organiseringen og styrin-
gen af indsatsen, samspillet mellem enhederne, herunder at udnytte 
gode erfaringer. Som konsekvens af behovet for en målstyret sam-
menhængende proces anbefales det konkret:

• at der i de kommende resultatkontrakter med uddan-
nelsesinstitutioner indarbejdes nogle klart målbare og 
ambitiøse mål omkring brug af IKT i undervisningen

• at uddannelsesinstitutioner, der i dag ikke har en 
resultatkontrakt, får en sådan med tilsvarende kontante 
og ambitiøse mål, herunder

• at det i uddannelserne på Ilininniarfissuaq indgår med 
vægt, at undervisningen skal integrere brugen af IKT,

• at udbuddet af efteruddannelsesaktiviteter for undervisere 
på Inerisaavik  i får brug af IKT i undervisningssammen-
hænge som et strategisk indsatsområde 

• at der i den kommende resultatkontrakt med Inerisaavik 
formuleres, hvad mål og planer for dets rolle som fælles 
udviklingscenter for brug af IKT. Herunder bør det have til 
opgave at samle viden om best practice i brugen af IKT, at 
formidle den til institutionerne til inspiration samt under-
støtte og facilitere netværksdannelse mellem relevante 
aktører.

Konkret
Konkret anbefales, at der finder en kortlægning sted af best-practice 
omkring brugen af IKT i resten af 2010, som afsluttes med en plan 
for hvorledes disse aktiviteter kan udbygges og spredes. Spredning af 
best-practice skal ikke ske som tvang, men som anvisning af mulige 
metoder. Målet er at opnå en pragmatisk og konkret øgning af den 
digitale undervisning allerede i 2011 og mange steder samtidigt over 
hele landet.

Delstrategi 3
Fokus på indhold og målrettet brug af digitale undervisningsmateri-
aler.

I dag tager undervisningen primært udgangspunkt i bøger og andre 
trykte materialer. Dette er relativt tungt og dyrt. Det er i realiteten 
billigere og burde være nemmere at få adgang til digitalt undervisn-
ingsmateriale, som samtidig let kan distribueres på tværs af uddan-
nelsesinstitutioner.

Tilsvarende er det oplagt at anvende TV i kompetenceudviklingssam-
menhæng, idet dette medie er let tilgængeligt og erfaringsmæssigt har 
stor gennemslagskraft.

Konkret
Konkret anbefales derfor gennemført et paradigmeskifte, så brugen af 
digitale undervisningsmaterialer fremover bliver reglen og ikke und-
tagelsen i undervisningssystemet.

Det anbefales, at TV bliver et middel indenfor digital undervisning, og 
at der arbejdes mod konkrete projekter - med selvstændig bemanding 
og finansiering - programudvikling.

Delstrategi 4
Klar kommunikation for at fremme brugen af IKT i undervisningen.

Dialog og information er vigtige forudsætninger for at få spredt de 
gode eksempler i forhold til brugen af IKT i undervisningen. Sarfaris-
soq II viste, at der er et klart udækket behov på dette område.

Konkret
Konkret foreslås udarbejdet en kommunikationsstrategi, der gen-
nemføres som en styret, slagkraftig og flerårig aktivitet. Den kan med 
fordel forankres udenfor forvaltningerne og ideelt set i en netværks-
gruppe.
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Indledning og status Økonomisk Råd

Det er almindeligt anerkendt, at uddannelse og kompetenceudvikling 
er en helt afgørende forudsætning for at udvikle det grønlandske sam-
fund og skabe en mere selvbærende økonomi. Uddannelsesområdet 
er da også prioriteret højt på finansloven og modtager årligt ca. 1,2 
mia. kr. Dette er ganske meget, også set i et internationalt perspektiv. 
Heraf bruges dog kun mellem 1 og 2 % af midlerne til at sikre gen-
nemførsel af IKT i undervisningen.

Spørgsmålet er imidlertid, hvordan samfundet kan få større gavn af 
de afsatte midler til uddannelse, og hvad der bør gøres for at få bedre 
udbytte af investeringerne på området. Geografiske og strukturelle 
forhold giver betydelige udfordringer med at udnytte de midler og 
lærerressourcer, som stilles til rådighed i uddannelsessystemet, 
herunder ikke mindst folkeskolen. De mange små enheder betyder, 
at mange mange elever ikke har uddannede lærere i en del af under-
visningen, ligesom relativt mange af de uddannede lærere ikke har 
hovedparten af undervisning i de fag, som de har linjefag i. 
Det betyder, at resultaterne fra folkeskolen på mange måder ikke står 
mål med den politiske prioritering af området. Herunder ses en række 
særlige problemstillinger for børn, der vokser op i bygder og mindre 
byer.

Økonomisk Råd har netop holdt pressemøde om den kommende rap-
port, som forventes at foreligge i slutningen af 1. uge af november. 
Rådet har foretaget en undersøgelse af forskelle mellem børn fra byer 
og bygder. Nogle af hovedkonklusionerne fra pressemødet gengives 
her:

1. Kun omkring halvdelen af fødselsårgangene 1971-76 
havde i 2006 fået en kompetencegivende uddannelse, 
altså som 30-35-årige.

2. Af de børn, der havde gået i skole i byer, havde lidt over 
halvdelen fået en kompetencegivende uddannelse. Men 
af de børn, der havde gået i skole i bygder, havde under 
35 pct. fået en kompetencegivende uddannelse. 

3. Spredningen mellem bygderne er meget stor. Fra enkelte 
bygdeskoler opnår flere af børnene en uddannelse end 
fra skolerne i byerne. Men samtidigt er der mange bygder, 
hvor under 20 pct. af børnene får en uddannelse.

4. Knap 10 pct. af årgangene fra 1971 til 1976 havde i 2006 
fået en videregående uddannelse. For børn fra byerne var 
andelen på 11,4 pct., mens den for børn fra bygderne kun 
var på 3,5 pct.

5. Fødselsårgangene 1981-86 har generelt ikke fået et 
højere uddannelsesniveau end årgangene 1971-76. Gan-
ske vist har flere fået en studieforberedende uddannelse, 
men andelen af unge med en faglig grunduddannelse er 
faldet, og restgruppen, som kun har en folkeskoleuddan-
nelse, er steget i 10-året fra 1996 til 2006. 

6. I bygderne har fødselsårgangene 1981-86 fået mere 
uddannelse i 20-25-årsalderen end fødselsårgangene 
1971-76 havde. Til gengæld er der sket et fald i byerne. 

7. De, der er vokset op i bygder, har et lavere indkomst-
niveau end de, der er vokset op i byer, selv om de har det 
samme uddannelsesniveau. For personer med en faglig 
grunduddannelse er forskellen på over 20 pct., og for per-
soner uden uddannelse er forskellen på 60 pct. 

8. For den enkelte kan det klart betale sig at tage en uddan-
nelse. I gennemsnit ligger erhvervsindkomsten for unge 
med en faglig grunduddannelse mere end 30 pct. over 
indkomsten for en ufaglært. For unge med en lang vide-
regående uddannelse er erhvervsindkomsten mere end 
dobbelt så stor som de ufaglærtes.

Der er store økonomiske gevinster både for det enkelte individ og for 
samfundet i, at flere får en uddannelse. Det betyder så også, at sam-
fundet som helhed og de enkelte går glip af de gevinster, der kunne 
ligge i at skabe opvækstvilkår og skolegang og et uddannelsesniveau, 
der er lige så gode i bygderne som i byerne.
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Øget brug af IKT i undervisningen er et af de midler, der gennem 
de senere årene er kommet i fokus som et middel til at understøtte 
uddannelsestilbud i egne med få lærerressourser og ikke mindst som 
et effektivt middel til generelt at understøtte en differentieret tilgang 
til selvlæring til unge i forskellige uddannelsestilbud. Det er med til 
at sikre moderne uddannelsestilbud, der rækker ud over den tradi-
tionelle undervisning, og dermed til at forbedre uddannelsesniveauet 
for landets unge. 

I et land som Grønland med mange små og spredte enheder er det 
særligt vigtigt at udnytte de nye muligheder. Man skal dog nuancere 
tiltagene, så tilbudene er tilpasset de forskellige uddannelsessøgen-
des behov. I byerne skal der være særligt fokus på de forskellige 
uddannelser, mens der i bygdernes skal være fokus på grunduddan-
nelsen, som de fleste steder er understøttet af en god teleinfrastruktur. 

Tele Greenland har de seneste fire år brugt omkring 1,5 mia. kr. på 
ny infrastruktur, og selskabet forventer, at investeringerne i både 
ny infrastruktur og nye produkter fortsætter med uformindsket sty-
rke. Forudsætningerne for at anvende IKT i undervisningen er delvis 
afhængig af teleinfrastrukturen. Nedenstående tabel viser befolknin-
gens adgang til telelinjer.

Kapaciteten er naturligvis vidt forskellig afhængig af, om man er på 
søkablet, en af radiokæderne eller betjenes via en satellitforbindelse. 
Omkostningesstrukturen er ligeledes meget forskellig på de forskel-
lige dele af teleinfrastrukturen. Tele Greenlands marginalomkostnin-
ger er langt lavere på kunder, der er koblet direkte op på søkablet i 
forhold til eksempelvis byer og bygder, der skal forbindes via radi-
okæden eller en satellitforbindelse. Det nuværende ensprissystem og 
samme næsten samme udbud af produkter og tjenester alle steder 
afspejler imidlertid ikke denne differentierede omkostningsstruktur.

Udfordringen består derfor i at finde veje til bedst at få udbytte af 
de samlede store investeringer i uddannelse og i teleinfrastrukturen. 

Følgende forhold gør sig gældende:

• Investering i og udnyttelse af IKT er en forudsætning for 
økonomisk og erhvervsmæssig udvikling – heri indgår 
e-learning som en vigtig delkomponent. 

• Jo mere vi bruger landets teleinfrastruktur, desto billigere 
bliver det for alle.

• Der skal investeres i hele samfundet – TELE’s investeringer 
i infrastruktur og nye teletjenester kan ikke stå alene. 

• Tele Greenlands omkostningsstruktur gør det nødvendigt 
at prioritere rigtigt og finde de rigtige løsninger, herunder 
er der behov for at differentiere i priser og serviceniveau, 
hvis ikke udviklingen skal gå i stå.

 

Sarfarissoq II har fokus på anvendelse af IKT til undervisning og er 
derfor også højaktuel i forhold til den målrettede indsats for at skabe 
et markant løft i uddannelsesniveauet i de kommende år. Lige nu 
er ca. 3.700 i gang med et uddannelsesforløb. Hertil kommer tal-
rige kurser og videreuddannelser i de offentlige institutioner og i de 
grønlandske virksomheder – alle sammen uddannelser, der skal sikre 
udvikling og erhvervsmæssig omstilling. Naalakkersuisut konsta-
terede ved åbningen af Sarfarissoq II, at de kommende år vil stille os 
over for nye store samfundsmæssige ændringer på erhvervs- og arbe-
jdsmarkedsområdet. Disse ændringer vil stille skærpede krav til kom-
petenceudviklingsindsatsen, vores tilpasningsevne og infrastruktur. 
Dette gælder også udnyttelse af IKT, der vil være en vigtig løftestang 
for udviklingen på mange vitale samfundsområder. Naalakkersuisut 
udtrykte ligeledes, at man ønsker, at vi kan vise, at Grønland kan 
være førende bidragsydere med erfaringer i at udnytte teknologien 
til uddannelse.

Spørgsmålet er så, hvor vi står i forhold til denne vision og hvad der 
skal til for at virkeliggøre den. I debatten har der ofte været en ten-
dens til alene at fokusere på Tele Greenlands takststruktur. Sarfarissoq 
II og forarbejderne til denne har bidraget til at nuancere billedet og 
skabt et fundament for at komme videre. Der er nemlig langt flere 
faktorer i spil end prisen på at anvende Internettet. 

Telelinie Befolkning i % Borgere

Søkabel 33 18.775

Hovedradiokæde 41 23.341

Sideradiokæde 12 7.003

Satellit 13 7.124
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Kritiske faktorer

Figuren søger at illustrere nogle af de mange kritiske faktorer, der 
nødvendigvis skal være på plads for at få en effektiv anvendelse af IKT 
i uddannelses- og kompetenceudviklingssammenhæng.

For at opnå et succesfuldt e-læringsforløb skal alle dele bidrage. En 
forudsætning er at computere og gerne internetforbindelser er på 
plads. I nogle situationer vil elevens motivation i sig selv overkomme 
næsten alle barrierer. Og i andre situationer vil den inspirerende 
lærer kunne sikre succes selv med få materielle ressourcer. Men oft-
est er alle faktorer nødvendige for at sikre fuld succes.

I nedenstående optik ses, at internetadgangen derfor kun er én faktor 
blandt flere.  

Set i sammenhæng med de samlede årlige omkostninger til uddan-
nelse på ca. 1,2 milliard kr. er det påfaldende, at debatten altoverve-
jende fokuserer på TELE’s takststrukturs betydning for brug af IKT i 
undervisningen. Den årlige trafikafgift til eksempelvis Attat udgør kun 
i størrelsesordenen 1 % af de samlede omkostninger til hele uddan-
nelsesområdet.

Anskues det samlede budget ud fra prisen for en ”IKT-undervisning-
splads” vil der næppe kunne skaffes midler til, at samtlige elever og 
lærere får det nødvendige grej.  Derfor skal der prioriteres.

En kritisk faktor er desuden samspillet mellem de mange enheder. 
Helt overordnet har der i E-ducation-sammenhænge været et for 
dårligt samspil mellem Centralforvaltningen, Forvaltningerne i kom-
munerne og TELE Greenland A/S. Skal eleven, den studerende eller 
kursisten have størst muligt udbytte af den digitale undervisningssitu-
ation, skal der, jf. figuren viser være velegnede rammer på mange 
niveauer. Jo bedre rammerne og samspillet mellem dem er, desto 
bedre effekt. 

Konferencens deltagere har – desværre - noteret, at samspillet mellem 
de faglige enheder omkring uddannelse og udvikling af uddannelse 
(Inerisaavik, seminariet, departementet m.fl.) kan og bør forbedres 
markant for at nå målene og sikre den fornødne sammenhæng i ind-
satsen. Der er et klart behov for at fremme en konstruktiv dialog og 
helhedsorienteret tilgang til indsatsen i det videre forløb.

Digital undervisningssituation

Kritiske faktorer

Eleven
- Fremmøde
- Motiveret

Digitalbasis
- PC, mobil, internet adgang

Lærerkræfter
- IKT, pædagogik, Coach

Læremidler
- Software, IKT-opgaver

Familie - Sociale forhold
- Aktiv support
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Forud for afholdelsen af Sarfarissoq II blev der udarbejdet en status 
for brugen af IKT i undervisningssektoren og om IKT. 
Denne status viser, at vi har langt igen, før vi kan siges at være fore-
gangsland på området. Nedenstående tekstboks viser enkelte nøgletal 
fra status, som blev præsenteret på konferencen. I bilagsmaterialet er 
der en nærmere beskrivelse af status samt links til præsentationerne.

Hvad er status i dag ?
Klip fra ”de digitale værktøjer” ved Ole Frederiksen ses nedenfor:

ATTAT - Landsdækkende skoledatanet:
• Ca. 110 institutioner er koblet på.
• Ca. 10.000 registrerede brugere.
• Formentlig ca. 3.500 PC’er er på nettet.
• Hver by sin internetadgang - herefter LAN-link lokalt.
• Caching og filtrering.
• Samlet båndbredde til internettet 13 mb.
• First Class som videndelings- og mailsystem.

Blokering for:
• Porno, spillesider, lyd, video, Arto, Facebook, IM

Lærene og IT:
• Skolerne har udstyr til en vis grad.
• Vedligeholdelse er et problem.
• Kun få i bygderne er koblet på nettet.
• Langsom internet forbindelse er et problem.
• Ønsker at inddrage IT mere i undervisningen.
• Stort kursusbehov - gerne som e-læring.
• Ikke klare signaler fra ledelsen.

Institutionerne, skolelederne og IT:
• Bygderne har mindst udstyr og dårligst mulighed for nyanskaf-

felser.
• Kursus og efteruddannelsesbehov på alle institutionstyper.
• Størst kursus-efteruddannelsesbehov i bygderne.
• Kun få ledere har aktivt gjort noget for at styrke lærenes IT-kompe-

tencer.

Tidsdimensionen
Behovet for at komme i gang er stort, men i fare for (fortsat) at blive 
anskuet ud fra teoretiske og ideelle synspunkter.  

Så der søges stedse efter tilstrækkelige informationer til at foretage 
rationelle valg, frem for at benytte de tilgængelige informationer og 
benytte dem til begavede valg.

Det har været fremført, at vejen til at udbrede IKT i under-visningen 
går gennem igangsættelse af ”pilot-projekter”, ”kontrollerede for-
søg”, ”skrive-bordsstudier” o.m.a., som så efterfølgende skal vurderes 
sagligt. Først når dette er sket kan den velovervejede og sikre bes-
lutning så træffes og iværksættes.

Det er imidlertid ikke en realistisk tilgang alene at basere sig på (små) 
projekter i en IKT-verden, hvor alt udvikler sig eksplosivt hurtigt. 
Disse metoder - i form af flere interne projektlignende aktiviteter i 
styrelser, forvaltninger og departementer - har i øvrigt været brugt i 
betragteligt omfang i de sidste ti år. Dette uden at have sat sig mar-
kante, synlige spor i nye tiltag, ny udvikling, ny pædagogik - og da 
slet ikke noget, der har kunnet give de ønskværdige IKT-muligheder 
for landets elever, studerende, kursister og lærere samlet set.

Behovet for at handle - nu, kontant og konkret - er altså udtalt. 
Muligheden for at foretage fejlskøn eller uhensigtsmæssige beslut-
ninger må accepteres på et eller andet niveau for ikke blive han-
dlingslammet. Forkerte beslutninger kan i stort omfang begrænses 
gennem professionelle projektstyringsmetoder og ved at læne sig op 
ad velafprøvede koncepter for anvendelse af IKT i andre lande. Det 
væsentlige er, at de videre skridt sker ud fra en prioriteret, faseopdelt 
indsats.
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De væsentligste udfordringer

Konklusioner – væsentligste problemer

Status Quo er uholdbart – vi sakker bagud

IKT er ikke for alvor nået ind i undervisningssektoren

Klasselokalet og pædagogikken er stivnet – men eleverne er ikke!

Kapacitetsudnyttelsen er for dårlig på mange planer

Kassetænkning og manglende samspil mellem aktører

Ulighedsproblemer i samfundet – herunder sproglige barrierer 

Der var udbredt enighed blandt deltagerne på Sarfarissoq II om, at 
der er en række udfordringer i forhold til at udnytte IKT mere sys-
tematisk i undervisningen. Det er afgørende at få gjort noget bredt set 
for at kunne udnytte de store muligheder, som vi allerede i dag står 
med og i stigende grad vil få adgang til.
Det fremgik af den status, der åbnede konferencen, af mange af 
indlæggene på konferencen, af de afholdte workshops samt af en 
afsluttende diskussion i plenum, hvor et forslag til opsamling omkring 
opstilling af de væsentligste udfordringer blev præsenteret.

Nedenstående tekstboks giver på den baggrund et bud på de vigtigste 
udfordringer i overskrifter.

Samspillet
Problemerne kan ikke løses af én instans alene. Der er behov 
for en målrettet og afstemt indsats på flere fronter og niveauer. 
Der er mange forskellige kasser i spil, herunder Landskassens 
via forskellige finanslovskonti, de kommunale kasser via udg-
ifter til undervisningsinstitutioner samt Tele Greenlands økonomi.  

Der er ikke tilstrækkeligt klare incitamenter eller muligheder for alle 
aktører til at bevæge sig hurtigt fremad med dagens rammevilkår. 

Debatten på Sarfarissoq II kredsede ganske meget om takststrukturens 
betydning for en øget anvendelse af IKT i undervisningen. Selv om 
man kan gøre meget inden for rammerne af den nuværende takst-
struktur er der ingen tvivl om, at priserne på brugen af internettet i 
praksis har været adfærdsregulerende. 
Dels har de været bremsende for brugen af internettes muligheder 
i undervisning og som værktøj for elevernes, studerendes og kur-
sisternes søgning og bearbejdning af informationer, dels har tak-
sterne også i brede kredse været en bekvem forklaring for at undlade 
udvikling, fornyelse og personlig involvering fra lærernes side. Visse 
brancheskoler havde dog kunnet udvikle og bruge IKT i uddannelses-
situationerne. 
En ændring af prisstrukturen mod flatratelignende scenarier eller faste 
priser for store brugersegmenter kan omvendt forventes at indebære 
en hurtig og stor merbelastning af dele af infrastrukturen. Det kan 
hurtigt udløse nye store investeringer, som TELE hverken har drift-
søkonomisk grundlag for eller likviditet til at finansiere på nuværende 
tidspunkt, hvor balance og drift er belastet af den store låntagning til 
søkablet.

Det er på den ene side en national opgave at få skabt bedre og klarere 
rammer for brug af IKT i undervis-ningen og rammebetingtelserne og 
på den anden side set et ansvar for både selvstyret, kommunerne, 
Tele Greenland A/S samt for både institutioner og enkeltindivider at 
udnytte rammerne til fælles bedste.
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Perspektiver og nødvendige handlinger

Oplæg fra både grønlandske, danske og internationale oplægshol-
dere anbefalede entydigt, at vi her i landet satser på en langt mere 
systematisk brug af IKT i undervisnings- og kompetenceudviklingssa-
mmenhæng.

Nødvendige handlinger
Der er brug for en vifte af tiltag, som bør ses som en helhed:

Infrastruktur – løse problemet med uafhængige kasser
• Helhedstilgang & brug af målrettede aftaler, resultat  
 kontrakter og positive incitamenter.

Vi skal bruge IKT til at reducere ulighederne og hjælpe til 
at skabe vækst
•  Basis IKT til alle som del i den nye IKT-strategi.

Kickstart vækstcentre og udviklingsmiljøer, herunder ud-
dannelsesinstitutioner
• Mere IKT på steder med forventning om bedst 
 udbytte af investeringerne.

Mennesker, organisering og ressourcer de rigtige steder
• Brug af IKT skal prioriteres af ledelsenpå alle niveauer.
• Udpeg et fælles udviklingscenter (Inerisaavik) 
 omkring brug af IKT i undervisning.
• Kompetenceudvikling og løbende opkvalificering af   
 alle undervisere.
• Computere til alle – anvendes i hverdagen.
• Etablering af netværker, systematisk deling af fælles   
 viden.
• Eleverne en vigtig ressource i udvikling af IKT-brugen 
 i undervisningen.

Indhold – digitale undervisningsmaterialer
• Undervisningsmateriale bør fremover udelukkende   
 udvikles digitalt.
• Det tilgængelige eksisterende digitale materiale skal   
udnyttes målrettet .

Kommunikation og holdningsbearbejdelse for at fremme 
brugen af IKT
• Brug af rollemodeller og form en klar kommunika-  
 tionsstrategi for området.

Det er der mange grunde til, herunder:

• Det vil kunne give et løft til de områder, som i dag har 
en dårlig lærerdækning, herunder især komme elever i 
bygder og yderdistrikter til gode. 

• Det kan bidrage til at lette den nødvendige omstilling af 
arbejdsmarkedet og bygge videre på de erfaringer, men 
har gjort inden for erhvervsskolerne, bl.a. via e-forum.

• Det kan bidrage til at udjævne de store sproglige forskelle 
og dermed give flere gode sproglige værktøjer, som er en 
afgørende for at komme videre i uddannelsessystemet.

• Det kan bidrage til at skabe nye erhvervsudviklingsmu-
ligheder og gøre personer og virksomheder bedre i stand 
til at deltage i den stigende internationalisering Grønland 
oplever.

• Det kan bidrage til at binde landet bedre sammen kom-
munikativt og skabe gode forudsætninger for at indgå i 
netværk lokalt, regionalt, nationalt og internationalt.

På samme måde som konferencen bidrog til at få opstillet de vigtigste 
udfordringer i forhold til at komme videre, opstillede den en række 
konkrete anbefalinger, jf. tekstboksen ovenfor.
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Med afsæt i de beskrevne udfordringer og anbefalinger fra Sarfaris-
soq II samt i det foreløbige arbejde i IKT-strategiarbejdet opstilles 
følgende forslag til overordnet mål for brug af IKT i undervisningen:

“strategien sigter mod at give hele befolkningen et IKT-mæssigt og 
generelt kompetenceløft, herunder fokuseres især på de muligheder 
IKT giver til at tilbyde alle en kompetencegivende uddannelse og 
understøtte muligheden for livslang læring.”

Med afsæt i forslaget til overordnet mål foreslås følgende 4 delstrat-
egier for at kunne indfri dette:

Delstrategier ift. øget brug af IKT i undervisnings- og kompetence-
udviklingssammenhæng

• En infrastruktur der binder landet sammen og understøt-
ter målet om øget brug af IKT

- Basis IKT i undervisningen kan reducere uligheder og 
hjælpe med at skabe vækst.

- IKT for at kickstarte vækstcentre og udvikle vore videns-
miljøer.

• Mennesker, organisering og ressourcer som afsæt for ud-
nyttelse af IKT.

• Fokus på indhold og målrettet brug af digitale undervisn-
ingsmaterialer.

• Klar kommunikation for at fremme brugen af IKT i under-
visningen.

På Sarfarissoq II var der stor fokus på den tiltrængte fornyelse, 
hvor deltagerne efterlyste konkret handling i praksis, herunder 
udtalte flere: ”Vi skal styrke hittepåsomheden i klasserne”. 

Forslag til overordnede mål og delstrategier 
for IKT i undervisningen

Desuden konkluderede deltagerne under debatten efter et af de sidste 
indlæg. at der var flere helt basale elementer, der skal arbejdes kont-
ant videre med:

• Skolen skal ændre sig i forhold til ”de digitale indfødte”.
• Vi skal kunne facilitere en udvikling, der kommer nedefra 

(bottom up).
• Der er skal ske et opgør med de mange begrænsninger på 

institutionernes netværker.
• Der skal gøres noget målrettet og systematisk ved lær-

ernes IT-Kompetencer.
• Styrk udviklingszoner, så de ikke holdes tilbage af hen-

synet til at sikre et tilstrækkeligt serviceniveau på de 
mindste steder.

• Bring computeren direkte ind i undervisningen ”One 
Laptop pr. child”.

Disse forslag fra Sarfarissoq II bør så vidt muligt adresseres i udmønt-
ningen af de foreslåede delstrategier for brug af IKT i undervisningen.
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Styregruppen har med afsæt i resultaterne fra Sarfarissoq II neden-
stående søgt at opstille nogle konkrete forslag til handling, der kan 
bidrage til at nå det overordnede mål om øget brug af IKT i undervis-
ningen med afsæt i de fire foreslåede delstrategier.
Det er klart, at der skal arbejdes videre med at konkretisere og vir-
keliggøre en helhedsorienteret strategi i forskellige sammenhænge 
med deltagelse af forskellige aktører. Det er lige så klart, at der er 
et stort behov for en tydelig politisk vilje til at tage et ansvar for at 
sikre fremdriften og sammenhængen i indsatsen på området og for at 
afsætte de nødvendige administrative ressourcer til at føre forslagene 
ud i praksis. 
For flere af de opstillede forslag gælder, at der er behov for yderligere 
konsekvensberegninger, herunder i samarbejde med Tele Green-
land A/S. Det er væsentligt, at dette sker hurtigt og i samme positive 
dialog, der har dannet baggrund for tilblivelsen af Sarfarissoq II og 
udformningen af hvidbogen.

Delstrategi 1
En Infrastruktur, binder landet sammen og understøtter målet om øget 
brug af IKT.

Der er behov for en politisk stillingtagen til,  hvad det er for en tel-
einfrastruktur, man som minimum skal have adgang til, den dertil 
hørende takststruktur og hvordan denne skal finansieres. Det må erk-
endes, at tilbuddene ikke kan være ens alle steder. 

Tilsvarende bør spørgsmålet om en differenterieret takststruktur læg-
ges op til politisk godkendelse, idet der er basis for at nedsætte tak-
sterne steder i landet, hvor Teles omkostningsstruktur giver muligh-
eder herfor, uden at det går ud over andre steder i landet. Den poli-
tiske afvejning af disse problemstillinger skal ske under hensyn til 
ambitionen om også at fremme en liberalisering af telesektoren i 
Grønland.

Konkret
Konkret anbefales, at der defineres en ”Basis-IKT” bredt - som også 
udstikker basis-IKT for digital undervisning.

Forslag til BASIS-IKT

Basis IKT bredt kan reducere uligheder og hjælpe med til at 
skabe vækst generelt. Basis-IKT skal være et tilbud til 100 % 
af befolkningen, der sikrer sundhed, kompetenceudvikling, 
borgerservice og demokratisk deltagelse. Det bør i den 
forbindelse analysers, om det er muligt og hensigstmæssigt 
at prioritere trafikken i dele af døgnet i områder, hvor kapac-
iteten er begrænset.

Etablering af et scenarium for basis  IKT vil kræve en nærmere afgræn-
sning af et forsyningspligtminimum for den kapacitet, man ønsker at 
stille til rådighed til en given geografisk lokalitet og til givne formål. 
Basiskapacitetsbehovet vil bero på en nærmere konsekvensanalyse 
af de behov, der efter nøjere beregninger vil  udgå af mere konkrete 
IKT-strategiske scenarier for de forskellige sektorområder.

Der skal naturligvis ske en bearbejdning af dette forslag i relevante 
fora, ligesom der skal udarbejdes konsekvensberegninger til brug for 
TELE’s vurderinger til det efterfølgende et politisk beslutningsgrund-
lag.

Mer-IKT
I større dele af landet er der en omkostningsstruktur og et kundeun-
derlag, der gør det muligt at tilbyde mere IKT end i basis-scenariet, 
uden at det går ud over borgere, institutioner og virksomheder , som 
tilbydes basis IKT.

Konkret
Konkret anbefales det derfor, at der definres en ”Mer-IKT” for at kick-
starte vækstcentre og udvikle vore vidensmiljøer:

Mere IKT til lokale vækstcentre med globalt udsyn omfat-
tende ca. 74% af befolkningen - byer med kompetencecentre 
og erhvervspotentialer.

Basis-IKT som udgangspunkt for udbygning til ”Mer-IKT” vil desu-
den være fundamentet for intensiveret digital undervisning i områder 
med kompetenceudviklingscentre og vidensmiljøer, hvor denne type 
undervisning giver nytte.

Etablering
Mer-IKT kan ikke etableres umiddelbart, men må ske i nogle trin, 
hvor første trin kan være åbning af internet muligheder i de søkabel-
nære områder (Nuuk og Qaqortoq), med efterfølgende udbygning 
langs kysten for at få yderligere byer med. 

Det kan eksempelvis ske ved udbygning af kapacitet langs hovedra-
diokæden i form af etablering af søkabel eller udbygning af radi-
okædens kapacitet, afhængig af de realistiske muligheder. 

Målet er, at hovedparten af de store byers uddannelsessteder og erh-
vervsliv så vidt muligt får de samme muligheder som tilsvarende fås 
i andre lande.

Forslag til handling inden for rammerne af delstrategierne
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Delstrategi 2
Mennesker, organisering og ressourcer som afsæt for udnyttelse af IKT 
Denne delstrategi er efter styregruppens mening af afgørende betydn-
ing for at løfte brugen op fra de spredte initiativer, der er båret af 
ildsjæle, til en mere systematisk brug af IKT i undervisningen. 

I den forbindelse finder styregruppen det afgørende at der fokuseres 
på, at give eleven, de studerende og kursister adgang til en computer 
i undervisningssammenhæng.

Et groft overslag på omkostningerne og omkostningsstrukturen til at 
anskaffe en IKT-undervisningsplads kan anskues som vist nedenfor, 
idet figuren dog ikke har taget højde for omkostninger til opkvalificer-
ing af lærerressourcer.

En undervisningsplads og internetadgang er imidlertid ikke den 
eneste, endsige mest kritiske faktor. 

Det er ledernes og lærernes evne til at organisere og gennemføre 
en (ny) IKT-pædagogik, herunder at gå fra at styre og instruere til at 
synkronisere, inspirere og coache.

Men prioriteres indsatsen kan man med fordel starte med at give 
denne slags arbejdspladser til samtlige lærere (i alle skoler og uddan-
nelsesinstitutioner), samtlige seminarieelever, den nye folkeskoleår-
gang og alle afgangsklasser. 
Det vil formentlig kunne gennemføres for en estimeret udgift på 10. 
mill. kr. (under 1% af det samlede uddannelsesbudget), eksempel-
vis finansieret ved en beskeden omprioritering inden for de samlede 
rammer.

Kravet om udvikling af indhold stiller i særlig grad krav om indhold 
til opkvalificering af lærere, timelærere og de der underviser lærer-
kræfterne og nogle overordnede mål, som indsatsen i forskellige sam-
menhænge bør bidrage til at nå.

Som konsekvens af dette udtalte behov for en målstyret sammen-
hængende proces anbefales konkret:

• At der i de kommende resultatkontrakter med uddannelses-
institutioner indarbejdes nogle klart målbare og ambitiøse 
mål omkring brug af IKT i undervisningen.

• At uddannelsesinstitutioner, der i dag ikke har en resultatkon-
trakt, får en sådan med tilsvarende kontante og ambitiøse 
mål, herunder.

• at det i uddannelserne på Ilininniarfissuaq indgår med vægt, 
at undervisningen skal integrere brugen af IKT.

• At udbuddet af efteruddannelsesaktiviteter for undervisere 
på Inerisaavik  i brug af IKT i undervisningssammenhænge, 
indgår  som et højt prioriteret og strategisk indsatsområde.

• At der i den kommende resultatkontrakt med Inerisaavik 
formuleres, de mål og planer der skal sikre dets rolle som 
fælles udviklingscenter for brug af IKT. Herunder bør det 
have til opgave at facilitere det nøgleprojekt, der samler 
viden om best practice i brugen af IKT, for at formidle den til 
institutionerne til inspiration, samt understøtte og facilitere 
netværksdannelse mellem relevante aktører.

Netværksdannelser omkring IKT er en indlysende måde at sørge for at 
drive udviklingen fremad på, og det er i den forbindelse oplagt at tage 
udgangspunkt i Sarfarissoq II om de uformelle og formelle netværker, 
der er opstået omkring denne konference.
På Sarfarissoq II blev der talt meget om brugen af det gode eksem-
pel for at få draget nytte af de gode erfaringer, som allerede i dag er 
mange steder på forskellige uddannelsesinstitutioner omkring brug af 
IKT i undervisningen.

Best Practice – til inspiration for andre
Flere steder i landet gennemføres digital undervisning i dag, som 
er fuldt på højde med, hvad der ses andre steder i verdenen (f.eks. 
Sprogcenterets mobilbaserede træning, brugen af IKT i NiNuuk, 
klasseundervisnin gen i IKT i Qaanaaq eller Kommuneqarfik Sermer-
sooqs brug af Mikro Værkstedets koncepter). 
Flere af disse koncepter baserede sig på mobil telefoni, og en del arbe-
jdede endda uden en fast opkobling til nettet. Denne undervisning kan 
gennemføres uden særlig belastning af institutionens inter netkonto. 
Under konferencen blev det klart gennem debatter og workshops 
(især på den del af konferencen, der blev kaldt ”Skolesporet”), at 
der er ildsjæle og lokale tiltag over hele landet, der klart lever op til 
ønsket om mere, moderne og virksom digital undervisning. 
Lokalt har mange iværksat disse ting. Visse steder etable ret under 
faglig kontrol, andre steder baseret på et så voldsomt stort behov for 
at forbedre undervisnin gen, at man valgte ikke at tage hensyn til fine 
krav om ”kontrollerede forsøg” eller lignende adfærdsregule rende 
tiltag.  Og gennemgående for alle tiltag er, at de virker!

Konkret
Konkret anbefales, at der finder en kortlægning sted i resten af 2010, 
som afsluttes med en plan for hvorledes disse aktiviteter kan udbyg-
ges og spredes (jf. anbefaling om et sådant projekt i Inerisaavik oven-
for). Spredning af practice skal ikke ske som tvang men som anvisning 
af mulige metoder. 
Målet er at opnå en pragmatisk og konkret øgning af den digitale 
undervisning hurtigt - allerede i 2011 - og mange steder samtidigt 
over hele landet.

Det starter med en PC...
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Delstrategi 3
Fokus på indhold og målrettet brug af digitale undervis ningsmaterialer.

Der er i sagens natur brug for digitale undervisningsmidler for at 
komme videre, og heldigvis findes dette allerede tilgængeligt, selv 
om langt fra alle er opmærksom herpå. Det gælder både undervisn-
ingsmaterialer på grønlandsk, dansk, engelsk – og andre sprog. Den 
digitale verden gør det nemt og forholdsvist billigt at få adgang til 
mange af disse materialer, idet de ikke nødvendigvis skal hentes ned 
fra Internettet, men i høj grad også kan distribueres via CD-rom og 
USB-stick.
Det er med andre ord bare om at komme i gang, sådan som anbefalet 
og anvist af mange på Sarfarissoq II. Det er i den forbindelse værd at 
bemærke sig, at dette muliggør en hurtig distribution af eksempel-
vis nyud viklet grønlandsksproget undervisningsmateriale og deling 
af sådant på tværs af uddannelsesinstitutioner både i folkeskolen og 
mellem brancheskolerne. Med andre ord vil bøger og trykte materi-
aler hastigt kan og bør erstattes af digitale undervisningsmaterialer.

Konkret
Konkret anbefales derfor gennemført et paradigmeskifte, så brugen af 
digitale undervisningsmaterialer fremover bliver reglen og ikke und-
tagelsen i undervisningssystemet.

TV som lærende medie

Grønland råder over et medium, som i dag bliver brugt alt for lidt 
i kompetenceudviklingsøjemed, nemlig TV-mediet. Deltagerkredsen 
blev præsenteret for adskillige eksempler på TV-udsendelser med et 
højt lærende element i.

Indlæg og debat konkluderede, at TV på denne måde var et middel 
indenfor digital undervisning, som alle andre og kravene var således:

• IKT skal oplyse, samle og inspirere.
• Brug mobilen som en vigtig platform.
• Brug flere forskellige platform.
• Spil med på modtagernes præmisser.

Fra indlæg, debat, workshops og konklusioner om dette emne kan 
nævnes et sæt af anbefalinger som del tagerne enedes om vedr. 
udsendelserne:

• Ud i alle kroge af landet og give indhold.
• Man skal kende brugerne/modtagerne.
• Find personligheder der kan inspirere.
• Anerkende brugerens/modtagerens selvstændig hed.
• Ram både hjerte og hjernen.

1. Forskelligheder
Der er behov for accept og forståelse af forskelligheder
Vi skal tæt på vidt forskellige mennesker og kommer til at 
holde af dem.

2. Mit liv - Mit ansvar
Der er behov for at tage større socialt ansvar
Vi følger dem der kan og gør det!
Også nogle der ikke tidligere tog ansvar.

3. Parat til forandring
Der er behov for at få nogle værktøjer
- Der kan støtte den enkelte i at blive fri og uafhængig
Vi følger forandringsprocesser hos forskellige mennesker

Dertil kom kravene til selve produktionen af programmerne:

• Klar mission.
• Fagligt indhold.
• Vedkommende.
• Uhøjtideligt og Personligt.
• Inspirerende.
• Respekt.

Konkret
Konkret anbefales derfor, at TV på denne måde bliver et middel inden-
for digital undervisning, og at der ar bejdes mod konkrete projekter - 
med selvstændig bemanding og finansiering - programudvikling.

Herunder er tre forslag til fri afbenyttelse for grønlandske TV-stationer 
fra Sarfarissoq II:

Tre projekter til mulige tv-koncepter
- Lige i hjertet og i hjernen
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Delstrategi 4
Klar kommunikation for at fremme brugen af IKT i undervisningen.

Der er brug for en skærpet kommunikation for at fremme brugen af 
IKT i undervisningen. Sarfaris soq II var en kick-start herpå, hvidbogen 
en opfølgning, men der er behov for en mere systematisk tilgang til 
den fremtidige kommunikation på området med afsæt i forskellige 
målgrupper.

Offentlig opinion
Flertallet af indlæg fokuserede på behovet for at påvirke den 
”offentlige mening”. I første omgang for at skabe fokus på IKT og 
på digital undervisning generelt, herunder på at øge befolkningens 
forståelse for at IKT er et værktøj til at sikre effektivitet og vækst i 
kompetencer, i erhvervslivet og i den offentlige forvalt ning. 
Det sidste dog forudsat, der skete en begavet udbygning af såvel 
kapacitet (omtalt andet steds i denne hvidbog) som en differentieret 
udbygning. Videnscentre og potentielle vækstcentre bør få gunsti-
gere vilkår vedr. IKT. På det helt generelle plan drejede det sig om at 
bringe historier frem, som sikrede en posi tiv forståelse for brugen af 
digitaliseret undervisning.

Vidensbasis
Som det vigtigste element i kommunikationen pegede alle indlæg på 
vigtigheden af at sprede faktuel viden om vilkårene for digital under-
visning, så den offentlige debat - og ikke mindst den politiske debat 
gennemføres på et oplyst og sagligt grundlag. 

En spredning af faktuel viden - konstant, kontant og konkret - anses 
for nødvendig for at undgå en usaglig og enøjet debat, som fokuserer 
på priser, frem for på indhold og brug. Her sætter styregruppen lid til, 
at politiske ledere og udvalg får adgang til fakta og forståelse for de 
reelle sammenhænge. 
I perioden siden konferencen viser artikler og debatter dog tydeligt, at 
behovet for at bibringe såvel politi kere som embedsmænd reel viden 
fortsat er stort, og en omfattende og omhyggelig indsats er nødvendig.
Dette kan kræve mange og forskelligartede kommunikationsaktiv-
iteter, som bedst styres af en slagkraftig og overskuelig enhed eller 
et netværk. Sarfarissoqs styregruppe kunne være initiativtager til at 
etablere en sådan enhed.
 

Prisen
Traditionelt er der en kreds af opinionsdannere indenfor især under-
visere og undervisningsudviklere, der fokuserer på priserne. Det er 
der giver mange forklaringer på (se tidligere omtale om manglende 
udvikling). 

Det grundlæggende synspunkt er dog korrekt - omend konsekvensen 
(passivitet) ikke er i orden. Der var enighed blandt indlægsholderne 
om at den nuværende pris på Mb er stærkt adfærdsregulerende, hvad 
angår brugen af internettet i undervisningssammenhænge. 
 
Der var fuld forståelse for at prisniveauet var en direkte følge af inves-
teringen i søkabler og radiokædeud bygningen - men der var ingen 
forståelse for, at der ikke kunne findes en økonomisk løsning under 
én eller anden form, der kan billiggøre Mb ved brug til undervisning 
og til at differentiere priserne, hvor dette er muligt ud fra en drift-
søkonomisk betragtning.

Konkret
Konkret foreslås udarbejdet en kommunikationsstrategi, der gen-
nemføres som en styret, slagkraftig og flerårig aktivitet. Den kan med 
fordel forankres udenfor forvaltningerne og ideelt set i en netværks-
gruppe.
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Navn Virksomhed
Agner N. Mark TELE Greenland A/S
Alan Nordby-Rachlitz TELE Greenland A/S
Anders Barslund TELE-POST
Andreas Christiansen XPG
Andreas Møller Jørgensen Sullissivik
Andrie Sørensen Ask-Kapisillit Projektet
Anita Strauss Sørensen Nuna Advokater
Anne Vagner Dept. for erhverv og arbejdsmarked
Anton Christoffersen 
Asbjørn Andersen ASA
Aviâja Lennert KompetenceKompagniet
Benny Siersbæk Niuernermik Ilinniarfik
Bent A. Sørensen Form. Dept. 
Bent Mortensen Inerisaavik
Birgithe H. Lyberth TELE Greenland A/S
Birthe Aagesen Innovation Lab
Bjarke De Renourd Dot.gl
Bjarne Søholm Olsen Sullissivik
Bjørn Jokumsen TELE Greenland A/S
Brian Buus Pedersen TELE Greenland A/S
Carsten Lind Sanaartornermik Ilinniarfik
Carsten Th. Pedersen Grønlandsbanken
Charles Pedersen Velfærdsforvaltning
Christian Boye Rasmussen Telestyrelsen
Christian Fensbo Kalaallit Forsikring Agentur A/S
Christian Jeremiassen Ask-Kapisillit Projektet
Christian Keldsen Air Greenland A/S
Christian Kirk Muff Empatii
Christian Nielsen TELE Greenland A/S
Christina Rønne Uni-C
Christine Lynge Hansen Sullissivik
Dan Brønden INU:IT
Daniel Gottrup ASA
Debbi Damm Inerisaavik
Duudo Harke Kangillinnguit atuarfiat
Ejnar Jakobsen TELE Greenland A/S
Else Søndergaard Ilinniarfissuaq
Emil Steenholdt Skoleafdelingen
Erik Kruse Ericsson
Esben Hardenberg Innovation Lab
Estrid Janussen Ilisimatusarfik
Evald Simonsen USK
Ferdinand Maqe Dept. for erhverv og arbejdsmarked
Flemming Enequist Velfærdsforvaltning
Frederik Lund KNR
Hans B. Noahsen SISA
Hans Christian Sværd Sullissivik
Hans Peter Broberg Skoleafdelingen
Hans Skifte Skoleafdelingen
Helene Berthelsen Atuarfik Hans Lynge
Henrik Bennetsen 3D Art
Henrik Leth GA
Henrik Rafn Qaasuitsup Kommunea
Heri Johansen TELE Greenland A/S
James Carpenter 
Jan Kvinesdal KMD
Jan Mørch Pedersen  GTE
Jane Norre Nielsen Vestas World
Jens Erik Rasmussen Mikroværkstedet
Jens Lauritsen Empatii
Jens Olsen Nuuk TV
Jens Thostrup GU Nuuk
Jeppe Jensen TELE Greenland A/S
Jesper Kreiner KompetenceKompagniet
Jette Duus Rasmussen LEGO Serious Play
Johan Meyer Oqaatsinik Pikkorissarfik
John Siegstad TELE Greenland A/S
John Thorsen  TELE Greenland A/S
Judithe Denbæk Oqaasileriffik
Jørgen Klinck TELE Greenland A/S
Jørn Jespersen TELE Greenland A/S
Karl Frederik Danielsen Qorsussuaq
Karl Henrik Simonsen TELE Greenland A/S
Karno Lynge USK
Karsten Klausen GA

Navn Virksomhed
Katrine Andersen TELE Greenland A/S
Kenny Munck ID4real
Kent Kleinschmidt Styrelsen for sundhed og forebyggelse
Kim Hagelskjær Larsen TELE Greenland A/S
Kim Larsen Atlantic Studio
Kristian Sørensen Styrelsen for sundhed og forebyggelse
Kristian Østergaard Mikroværkstedet
Kristine Olsvig Retten i Grønland
Laila Hansen TELE Greenland A/S
Lars Christensen TELE Greenland A/S
Lars Kærulf Møller 3D Art
Lars Nielsen Ericsson
Lars Ragus Dept. for sundhed
Lene Marr Sporre Center for Ledelse
Lene Riis Dep. boliger, infrastruktur og trafik
Line Pirupshvarre Royal Arctic Line
Lisbeth Frederiksen IMAK
Mads B. Christensen Air Greenland A/S
Mads Bang Jensen Qaasuitsup Kommuneq
Mads Byrialsen Dep. boliger, infrastruktur og trafik
Maja Larsen Kangillinnguit atuarfiat
Malene Jensen TELE Greenland A/S
Malik Johansen TELE Greenland A/S
Margrethe Sørensen TELE Greenland A/S
Marie Larsen Qorsussuaq
Martin Chemnitz KNR
Martin Rasmussen ASK
Mia Dorph ISN
Mia Rosing Nilsson Dept. for erhverv og arbejdsmarked
Michael A. Thisted XPG
Michael De Voss KMD
Michael Kristensen KIIIN
Michael Pedersen Dep. boliger, infrastruktur og trafik
Michael Thumand Nuna Advokater
Milan Vraa TELE Greenland A/S
Nauja Karlsen Kangillinnguit atuarfiat
Nicolai Odgaard Jensen Styrelsen for Råd og nævn
Nikolaj Christoffersen TELE Greenland A/S
Niviaq Lind Styrelsen for sundhed 
Ole Frederiksen KIIIN
Ole Peter Kristensen Form. Dept. 
Ove Hansen TELE Greenland A/S
Patricia Lund Olsen Grønlandsbanken
Per Thomsen Niuernermik Ilinniarfik
Peter Beck AN
Peter Hansen ASA
Peter Madsen Projektleder
Poul Bak Pedersen INU:IT
Poul Egede Jensen Piareersarfik
Poul W.G. Madsen Dept. for erhverv og arbejdsmarked
Rasmus Hansen Socialpædagogisk seminarium
Rikke Lauridsen DR
Robert Rasmussen LEGO Serious Play
Salomine Tobiassen Ask-Kapisillit Projektet
Sanne Fandrup Dept. for erhverv og arbejdsmarked
Simon Lennert KANUKOKA
Sivso Dorph IMAK
Sofie Josefsen Nuna Advokater
Steen Montgomery-Andersen TELE Greenland A/S
Stine Johansen Kommuneqarfik Sermersooq
Stine Skaarup Innovation Lab
Susanne Møller Piareersarfik
Svend Carl Olsen Udviklingsforvaltningen
Svend Hardenberg Nukissiorfiit
Søren Duus Østergaard Duus Communications
Søren Jønsson Kreamedie
Søren Peter Jensen KIIIA
Søren Vestergaard Mikkelsen 
Tanja Joelsen TELE Greenland A/S
Tikaajaat Kristensen KompetenceKompagniet
Tine Pars Ilimmarfik
Trine Mathiessen Ask-Kapisillit Projektet
Trine Søgaard Jensen KIIIN
Ulla Lynge SISA

Deltagerliste
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Bilag - Program.
Tirsdag d. 21. september
Kl. 9:00 Velkomst ved Mimi Karlsen, Naalakkersuisoq for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke.

Præsentation af forarbejdet – hvad er status i dag?
 • Hvordan ser vi målgrupperne v. Peter Madsen
 • De digitale værktøjer v. Ole Frederiksen
 • T-learning (TV) v. Anton Christoffersen
 • Teknik, kapacitet, grej, bygder og yderdistrikter v. Jørn Jespersen

Kl. 11:00 Status på selvstyrets strategiarbejde v. Asbjørn Andersen, IT-chef.
 Teles strategier f. kapacitet, produkter mv. v. Anders Barslund, Teledirektør.

Kl. 12:00 Quick Lunch
Kl. 12:45 Et samfundsøkonomisk perspektiv på e-ducation v. Peter Beck, kommitteret, Dep. for finanser.
Kl. 13:30 Workshops og Break Out Sessions, se særskilt oversigt.
Kl. 15:00 Velkomst til fremtiden v. Jens B. Frederiksen, Viceformand for Naalakkersuisut samt Naalakkersuisoq for Boliger,  
 infrastruktur og trafik.
 • Velkomst ved Brian Buus Pedersen, Adm. direktør, TELE Greenland A/S.
 • E-ducation globalt v. Erik Kruuse, Strategic Marketing Manager, Ericsson. 
 • Potentialet for e-ducation v. Bent B. Andresen, forskningsleder, DPU.

Kl. 17:00 Dag 1 slutter

Onsdag d. 22. September

Kl. 9:00 Velkomst
 • TV som lærende medie – aktive læringsprocesser v. Rikke Lauridsen, Udviklingsredaktør, DR.
 • ”Hands On – Minds in” – Integration af IT og teknologi i undervisningen v. Birthe Aagesen, Stine Skaarup og   
  Esben Hardenberg, Fremtidslaboratoriet.

Kl. 10:45 Workshops og break out sessions, se særskilt program.
Kl. 12:30 Frokost
Kl. 13:30 Erhvervslivets brug af E-ducation
 • Vestas World Univers – fra novice til verdensklasse v. Jane Norre Nilsen, Vestas.
 • E-learning, E-communication og underholdning – strategiske, forretningsmæssige og kulturelle overvejelser omkring brugen  
  af digitale formidlingsformer v.   Christian Kirk Muff og Jens Lauritsen, Empatii.

Kl. 14:45 Workshops Break Out Sessions, se særskilt program.
Kl. 16:30 Sociale medier og læring – om Twitter, facebook, flickr og youtube.
Kl. 17:00 Dag 2 slutter

Torsdag d. 23. september

Kl. 9:00 Velkomst
 • Hvordan engagerer man den næste generation der kommer ud på arbejdsmarkedet? V. Christian Kirk Muff og  
  Jens Lauritsen, Empatii.

 Anbefalinger
 • Hjælpemidler for undervisere EMU og SkoDa v. Christina Rønne, UNI-C.
 • Mere e-læring i Grønland – hvordan hjælper vi lærerne? Per Thomsen, NiNuuk.
 • Udvikling af lærende indhold v. Rikke Lauridsen, DR.

Kl. 10.45 Udfordringer
 • Nytteeffekt og fælles ”best practice” som trin 1 i en udvikling v. Jens Erik Rasmussen, Tjek Tasken.
 • Erfaringer med udvikling, og fremtidsmuligheder med f.eks. MMS, podcast, facebook og twitter v. Barfuss Ruge,
  Oqaatsinik Pikkorissarfik.
 • Fremtiden tilhører de kreative! V. Kristian Østergaard, First Lego League.

kl. 12.00 Frokost
Kl. 13:15 Dreamlab Future Learning – Greenland.
 • Innovation Lab, kompetencekompagniet og Marc Prensky faciliterer en kreativ session om muligheder og udfordringer.
 • Younger people like to share – older people can’t. A new set of attitudes is necessary for e-learning. Marc Prensky.

Kl. 15:30 Anbefalinger og forslag
 • Opsamling på dagen. Debat: Hvad vil vi anbefale.
 • Mimi Karlsen, Naalakkersuisoq for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke modtager hvidbog

Kl. 16:30 Brian Buus Pedersen ridser opfølgningsarbejdet op. Konferencen slutter.
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Bilag - Workshops
21. september I Katuaq

09.00 - 11.00 Leg og Læring - Pixeline. Søren Jønsson, Krea Media om brugen af computerspil som læringsværktøj til børn. Pixeline m.fl.

09.50 - 11.20 Naturvidenskab som fanger eleverne
 Kristian Østergaard, Mikro Værkstedet.. Praktisk arbejde med LEGO Education materiale. Vi starter med udfordringer  
 indenfor mekanikkens verden og slutter med opgaver der skal løses med LEGO MINDSTORMS robotter.

13.30 - 14.45 Workshops (korte)
 • Asbjørn Andersen. ”Hvordan kan selvstyrets strategier få liv”? Fokus på kommunikation, engagement, effekt og involvering.
 • Ole Frederiksen og Barfuss Ruge. Fra statusrapporten præsenteres og drøftes de listede ideer om fremtiden.
 • Peter Madsen. Målgrupperne præsenteres og drøftes i detaljer, herunder særlige kulturelle forhold. 
 
 Præsentationer og drøftelser

 Lars Nielsen. “4G - Næste generations mobile Internet”.
 Præsentation og drøftelse.
 
 Det virtuelle museum. Lars Kærulf Møller og Henrik Bennetsen om kulturarv, kunsthistorie, nye generationer og IKT.

12.00 - 13.40 Fremtidslaboratoriet.
 Birthe Aagesen, Stine Skaarup og Esben Hardenberg om: Integrationen af it og teknologi i undervisning.

22. September I Katuaq

10.30 - 12.30 • Aktive læringsprocesser.
  Robert Rasmussen Lego Serious Play - med fokus på ledere og lærere og det, at være en god facilitator. 
  Der bliver bl.a. sat fokus på refleksion og dialog for at øge indlæringsevnen. 
 • Udvikling af lærende indhold.
  Rikke Lauridsen, DR. Kom og vær med til at udvikle et nyt lærende tv program efter den metode, hun anvender.
 • Oqaatsinik Pikkorissarfik.
  Barfuss Ruge Tjek dit grønlandske!. Prøv e-læring med interaktive opgaver på nettet, SMS og videokonference .
 • En ren cloudløsning?
  Jan Kvinesdal. En work-shop om de fremtidige muligheder for at lave en helt ren cloudløsning, som alle skoleelever i 
  Danmark (og Grønland) vil kunne gøre brug af.

22. September I Katuaq

12.15 - 13.50 • Fremtidslaboratoriet.
  Birthe Aagesen, Stine Skaarup og Esben Hardenberg om: Integrationen af it og teknologi i undervisning. 
 • Tjek Tasken. Jens Erik Rasmussen. Mikro-værkstedet - om hjemmebrug af digitale materialer, som skolen i forvejen bruger.

12.00 - 14.30 • Leg og Læring - Pixeline og familien.
  Søren Jønsson, Krea Media om brugen af computerspil som læringsværktøj til børn. Pixeline m.fl. 

I Katuaq 22. september

14.30 • E-learning - en case.
  Christian Muff og Jens Lauritsen. Konkret problemstilling om udvikling af e-learning løsninger for mange mennesker  
  spredt over mange steder. Overvejelser forud for projekt.
 • Stjæl med stil.
  Jane Norre Nielsen, Vestas. Vestas’ prisbelønnede e-læring er gjort tilgængelig for hele verden, og bliver nu brugt af  
  universiteter og andre uddannelsesorganisationer. Kom og bliv inspireret til hvordan du kan bruge vores og andres  
  content til at skabe skræddersyede, innovative læringsforløb til dine målgrupper.
 • Økonomiske sammenhænge. Peter Beck og Brian Buus Pedersen samler op på myter, realiteter og prioriteringer.
 • Lærerne som stopklods for e-learning.  Per Thomsen. NiNuuk: Hvordan motiverer vi flere - hvilke gode værktøjer er der?
 • Fremtidslaboratoriet.
  Birthe Aagesen, Stine Skaarup og Esben Hardenberg om: Integrationen af it og teknologi i undervisning.
 • Aktive læringsprocesser.
  Robert Rasmussen Lego Serious Play - med fokus på ledere og lærere og det, at være en god facilitator, Der bliver bl.a.  
  sat fokus på refleksion og dialog for at øge indlæringsevnen.
 • Hjælpemidler for undervisere EMU og SkoDa
  Christina Rønne fra UNI-C, og fra Inerisaavik:  Debbie Damm.
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Bilag - Workshops
21 sept. udenfor Katuaq

13.30 - 14.45 NINUUK - Handelsskolen:
 E-læring på Grønlands Handelsskole - nu og i  
 fremtiden. Per Thomsen

21. september 

14.00 - 16.00 (ca.) ”SKOLESPORET” - Minihallen 
 Jens Erik Rasmussen, Kristian Østergaard, og  
 Robert Rasmussen. Leg og Læring - work-shop  
 for lærere.
 Overblik over feltet.

22. Sept. udenfor Katuaq

10.30 - 12.30 First Lego League
 Kristian Østergaard, Mikro Værkstedet om FLL.  
 Et lærerigt, flerfagligt projekt. Målgruppe:   
 Børn/unge fra 10-16 år. Projekt periode 8 uger,  
 med omfattende teknologi-turnering som   
 finale.
 
22 sept. Foxvej Mødecenter:
 IKT  og Murphy, 10 fejltagelser, du ikke kan  
 give Murphy skylden for.
 Søren Duus Østergaard: Hvorfor offentlige IT  
 projekter fejler - og:
 
 Projekter uden læring - kuldsejler. 
 Kenny Munck. Erfaringer fra projektledelse i  
 grønland - og internationalt.

Beskrivelse af workshoppen:
På konferencens sidste dag faciliterede Kompetence Kompagniet og 
Innovation Lab en kreativ session i Katuaqs foyer, som alle konfer-
encedeltagere blev inviteret til at deltage i. 
Optakten var en inspirationsvideo optaget i Grønland, hvor stifteren 
af Innovation Lab, Mads Thimmer, lagde op til at tænke ud af boksen 
og arbejde videre på hans ti bud på What if (hér oversat til dansk):

•	Hvad nu, hvis lærerne sad bagest i klassen i stedet for foran og 
eleverne stod overfor et tomt lærred? 
•	Hvad nu, hvis klasser arbejdede med virkelige udviklingsop-

gaver? 
•	Hvad nu, hvis elever underviste erhvervsledere i digitale fær-

digheder, som for eksempel IM, chat og sociale netværk? 
•	Hvad nu, hvis virtuelle steder som Disney Virtual Kingdom og 

Facebook blev en primær kilde til at lære nye sprog? 
•	Hvad nu, hvis ledere fra erhvervslivet og den offentlige sektor 

byttede job med lærerne i en uge hvert år? 
•	Hvad nu, hvis ‘Gør Maj Sund’ projektet havde en digital pen-

dant? 
•	Hvad nu, hvis uddannelse brød med geografiske grænser ved at 

udnytte telepresence? 
•	Hvad nu, hvis spil, programmer og Internetsøgninger var de 

primære kilder til undervisningsmateriale i skolerne? 
•	Hvad nu, hvis Grønland blev en digital frontløber? 
•	Hvad nu, hvis Grønland blev spydspids i digital udforskning in-

den for uddannelse, telemedicin, og andre områder? 
•	Osv.

Den kreative og brugerinspirerede proces havde til formål at få bid-
rag, store eller små, fra konferencedeltagerne med i hvidbogen. Til 
supplering af konferencens resultater var det således et ønske at få 
opstillet et bredt inspirations- og idekatalog, der i højere grad fik flere 
nuancer med og faciliterede en bottom up udvikling. 
Den kreative session skulle på denne måde give den almindelige 
konferencedeltager en stemme og således tilføre en dimension af 
empowerment og demokrati til konferencen. 

Alle bidrag er tematiseret nedenfor, hvor der er også er vist eksempler. 
Der er nogle sproglige finesser, som vi har valgt at lade stå, i stedet for 
at korrigere og risikere at ændre betydningen. 

Bilag - “WHAT IF” workshop
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Tema Beskrivelse Eksempler på “what if”

Po
lit

ic
s

En række bidrag til ses-
sionen var adresseret 
politikere og det po- 
litiske system i Grøn-
land.

• Hvad nu hvis vi ikke havde politiske partier? (parti barriere)

• Hvad nu, hvis vi ikke længere dyrkede vores særinteresser?

• Hvad nu hvis alle politiske beslutninger kunne overlades til den befolkning som beslutningerne berører?

• Hvad nu hvis politikere var mere visionære og havde mere mod?

• Hvad nu hvis alle virksomheder skulle bruge en vis % del af deres omsætning på praktikpladser?

• Hvad nu hvis alle tilkaldte embedsmænd blev her i en længere årrække?

• Hvad nu hvis vi alle bestemte os for at gøre en indsats (omvendt topstyring) – ”tag del i innovationen”?

• Hvad nu hvis educating kompetenceudvikling ved lov – alle

In
fr

as
tr

uc
tu

re

Den grønlandske infra-
struktur på it området 
giver nogle problemer 
for den enkelte skole, 
elever og lærere.

• Hvad nu, hvis internettet var gratis?

• Hvad nu hvis der ikke var nogen tele-regulering?

• Hvad nu hvis alle uddannelsesinstitutioner havde den samme teknologiske platform, så de kunne dele alt  
læringsmateriale, sms, chat, osv.?

• Hvad nu hvis der var ubegrænset kapacitet overalt?

• Hvad nu hvis skolerne havde adgang til effektiv og hurtig it-service?

• Hvad nu hvis alle husstande har adgang til nettet?

• Hvad nu hvis der alle steder var et sted hvor man kunne gå hen og komme gratis på nettet?

Pr
oj

ec
ts

En række konkrete 
forslag til education 
projekter.

• Hvad nu hvis vi kan lave en fælles platform for e-læring for hele Grønland?

• Hvad nu hvis man havde effektive oversættelsesmaskiner der taler?

• Hvad nu hvis vi kunne eksportere knowhow i større stil?

• Hvad nu, hvis en person på skærmen fortæller om noget, der optager ham, hvor han er. En klasse ska så bruge  
casen til multimedia procesorienteret (storytelling)?

• Hvad nu hvis vi laver kompetence center for education?

Li
vi

ng
 G

re
en

la
nd

Livet i Grønland er 
særligt. Denne so-
ciologiske vinkel på 
uddannelsesområdet 
er også at finde i alle 
besvarelserne og nogle 
eksempler er anført til 
højre.

• Hvad nu, hvis man ikke talte grønlandsk i Grønland?

• Hvad nu hvis vi bruger spil til at lære om inuit levemåde?

• Hvad nu hvis alle unge kunne føle sig stolte og have højt selvværd?

• Hvad nu hvis Grønland er kendt for positive ting?

• Hvad nu hvis vi bruger naturen mere om læringsområde? (ikke mere old fashion school)

• Hvad nu hvis fangere var lektorer - visdomsledelse.

• Hvad nu hvis alle kunne få en skolestart med tillid til egne evner så de virkelig lærer noget gennem skolen?

• Hvad nu, hvis bygder var it-fyrtårne?

Te
ch

-n
ol

og
y Teknologi giver mulig-

heder, men også udfor-
dringer. Den intuitive 
brug som mobiltelefo-
nen repræsenterer hér 
er afgørende. 

• Hvad nu, hvis eHealth i Grønland forlænger dit liv med 10 år i 2020?

• Hvad nu, hvis IT ikke var svært - som mobil (intet uddannelsesbehov)?

• Hvad nu hvis alle elever og lærere havde en iPad?

• Hvad nu hvis vi kan programmere hjernen?

• Hvad nu hvis IT var intuitivt at bruge?

Ed
uc

at
io

n

Med Sarfarissoq konfer-
encens tema i mente 
er der naturligt nok 
masser af inspiration til 
education området.

• Hvad nu, hvis eleverne tager ansvar for egen læring?

• Hvad nu, hvis læreren giver svaret og eleverne formulerer opgaven?

• Hvad nu, hvis læreren er facilitator frem for entertainer?

• Hvad nu, hvis de unge selv definerer de kompetencer de har brug for? Kan vælge fra frem for at blive påduttet læring?

• Hvad nu, hvis al læring var individuelt tilrettelagt til den enkelte elev?

• Hvad nu hvis vi havde en inspirator/innovator på alle skoler?

• Hvad nu hvis alle undervisere besidder digitale kompetencer?

• Hvad nu hvis alle blackboards var smartboards?

• Hvad nu hvis man kunne streame undervisning fra en klasse, hvor der er en lærer, til en klasse, hvor der ikke er en? lærer?

• Hvad nu, hvis der var 2 timers landsdækkende undervisning over nettet I alle skoler. På samme tid!?

Sp
ir

it
s

Hvad nu, hvis drømme 
er pink? Man trækker 
måske på smilebåndet, 
men er taget med al-
ligevel for at beskrive 
den gode stemning 
under hele sessionen. 
Forundring og over-
raskelse over opgaven 
blandet med et højt 
aktivitetsniveau.

• Hvad nu, hvis drømme er pink? (skrevet på en pink post-it)

• Hvad nu hvis vi drikker kaffe?

• Hvad nu hvis læring kunne fås i pilleform?


