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Case 1: 

 It-anvendelse, it-faglighed og it-tilgange  
 
Helle Mathiasen & Camilla Kølsen de Wit 
 
INTRODUKTION 
Formålet med case 1 er at bidrage med ny viden om it-anvendelse og it-faglighed fra grundskole til 
gymnasium og videre til universitet og dermed om hvorvidt, der kan iagttages en sammenhæng og pro-
gression. Uddannelsessystemet ses som en væsentlig kilde til elever og studerendes tilgang til it-
anvendelighed og it-faglighed. Ud fra et sociologisk perspektiv, inspireret af nyere systemteori, er formå-
let at opnå viden om elevers og studerendes it-tilgange, og hvad disse betyder for elever og studerendes it-
anvendelse og it-faglighed fra grundskole til it-uddannelser på universitetet.  
 
Dette casestudies intention er således at producere empirisk viden om, hvordan it-anvendelse og it-
faglighed kan iagttages at udmønte sig i praksis, herunder at undersøge om der kan iagttages en progres-
sion fra grundskolen til universitetet, hvad angår it-faglighed og it-anvendelser. Empirien består således 
dels af relevante formelt styrende dokumenter og dels af interviews med elever og studerende, hvad angår 
elever og studerendes tilgang til undervisning, hvor it-anvendelser er aktualiseret i forbindelse med 
undervisning i de enkelte fag, og hvor temaet for undervisningen er it, her kaldet it-faglighed.  
 
Rammesætningen for didaktiske valg i uddannelsessystemet, og dermed potentielt rammesætningen for 
både it-anvendelse og it-faglighed, omfattende bl.a. undervisningstema, undervisningsorganisering, 
undervisningsformer og medier, er formelt styret af bl.a. bekendtgørelsestekster og læreplaner. Derfor er 
en analyse af disse tekster, vedrørende grundskole, gymnasium og udvalgte universitetsuddannelser med 
fokus på ekspliciterede forventninger, herunder målformuleringer mht. it-anvendelser og it-faglighed, 
valgt som en af casens foki. I denne del af casen indgår desuden en analyse af graden af progression set 
fra grundskole til it-faglige universitetsuddannelser. I den sammenhæng vil begrebet it-tilgang blive 
diskuteret med udgangspunkt i en tolkning af begrebet set i relation til de eksplicitte målformuleringer om 
it-anvendelse og it-faglighed i uddannelsessystemet.  
 
Et andet foki udgør elever og studerendes ekspliciterede tilgange til it, hvor interview med elever og 
studerende om temaerne it-anvendelse og it-faglighed er udgangspunkt for en empirisk analyse af iagtta-
gelser af vertikale sammenhænge i uddannelsessystemet.  
Case 1 har indledningsvis en beskrivelse af udvalgte optikker og parametre af det komplekse felt, der 
handler om it-anvendelse, it-faglighed og it-tilgange. Denne indledende kontekstbeskrivelse inkluderer 
interview med forskere og fagfolk inden for feltet. Beskrivelsen vil inddrage et bredt udsnit af emner, som 
fx balancen mellem it-maskineloprustningen og it-anvendelsen i undervisningen, refleksion over it som 
en form for konservatisme og mangel på forandringslyst, skoleledelsens rolle som rammesætter, eksa-
mens betydning for it-faglighed, de forskellige tilgange til it i grundskolen, gymnasiet og på universitetet 
og faktorer for valg af uddannelse. Konteksten er medtaget for at skabe forståelse for den helhed, som de 
to delanalyser af hhv. styredokumenter og interview med elever og studerende indgår i. 
  
Casen interesserer sig for, hvad der kan være i spil og hvilke overvejelser, der kan bringes i spil i relation 
til en præcisering af progressionsbegrebet og dens mulige udfordringer i forhold til overgangsproblema-
tikker inden for rammen af it-anvendelse og it-faglighed. Begrundelsen for denne interesse ligger i ideen 
om, at it-anvendelse og it-faglighed kan bidrage til, at overgange fra et uddannelsesniveau til det næste 
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kan opleves mindre problematisk, idet tilstedeværelsen af it-kompetencer, i lighed med fx studiekompe-
tence, kan lette en sådan overgangen, hvis fx fagfaglige sammenhænge ikke opleves at være til stede.   
 
En yderligere hensigt med casestudiet er, at dette kan bidrage til diskussionerne om mulig tilstedeværelse 
af en it-faglige interesse hos såvel piger som drenge gennem grundskolen, gymnasiet og en efterfølgende 
universitær it-uddannelse. 
 
De overordnede spørgsmål er: 
 
Kan der iagttages en progression i it-anvendelse og it-faglighed fra grundskole til gymnasiet og videre til 
it-uddannelser på universitetet? 
 
Hvilke it-tilgange er i spil i hhv. grundskole, gymnasiet og på universitetet? 
- herunder pigers it-tilgange  
 
Der er ikke tale om en normativ tilgang i den forstand, at ”it er godt”, men om en tilgang, der søger  
viden om faktorer, der kan være betydende for i hvilken grad, elever og studerende oplever it-anvendelse 
og it-faglighed som meningsfuldt, som noget de vælger at aktualisere i forbindelse med deres uddannel-
sesrelaterede aktiviteter.  
 
Casen fokus vil ligge på grundparameter 1og 4 jf. den i indledningen præsenterede figur 1. 
 
CENTRALE BEGREBER  
Casen anvender flere ledeforskelle som analysestrategi. Disse ledeforskelle er fremlagt i metodeafsnittet. 
Nedenfor vil centrale begreber, som indgår i analysen, blive beskrevet. Der henvises til indledningens 
udfoldelse af den overordnede begrebsmæssige optik, forskergruppen har valgt som udgangspunkt for 
behandlingen af casene. Nedenfor er en specificering i forhold til case 1 fremlagt. 
  
Begrebet it 
It iagttages her som et bredt spekter af informationsteknologi. Begrebet it omfatter overordnet software og 
hardware. Det betyder, at digitale medier og netmedierede fora er centrale begreber. Disse begreber har 
adskillige fremtrædelsesformer og funktionaliteter.   
Den følgende gennemgang af begrebet it anvender den for casen centrale ledeforskel ’it-anvendelse i 
undervisningen’ og it som tema for undervisningen, dvs. ’it-faglighed’, som fx programmeringsfaget på 
stx, it-bac, og kandidatuddannelsen i informationsvidenskab på Aarhus Universitet. I analysen af målfor-
muleringer for fag og uddannelser, herunder studieordninger, på tværs af uddannelsessystemet vil denne 
ledeforskel også være den røde tråd. Et af casens forskningsresultater er dermed en beskrivelse af, hvor-
dan uddannelsessystemet med styredokumenter som studieordninger, bekendtgørelser, læreplaner, mål- 
og fagbeskrivelser ekspliciterer henholdsvis ’it-anvendelse i undervisningen’ og ’it-faglighed’. 
 
It-anvendelse 
I nærværende sammenhæng vil vi for det første fokusere på anvendelsesaspektet i undervisningen og i 
relaterede aktiviteter, dvs. digitale medier og netmedierede kommunikationsfora, hvilket betyder, at det 
bl.a. drejer sig brugen af værkstøjsprogrammel, fagspecifikke programmer, færdighedstræningsprogram-
mer, weblogs, konferencesystemer, wikies, mail mm. Vi har ikke mødt brugen af mobilteknologi i forbin-
delse med vores skolebesøg, men heri ligger der et potentiale, som vi ser eleverne bruger flittigt i andre 
sammenhænge end de direkte uddannelsesrelaterede. 
 
Vi skelner overordnet mellem it set som redskabsfunktioner på linie med kendte teknologier, som fx 
skrive-, regne-, tegneredskaber blot tilsat strøm, dvs. tekstbehandling, regneark, grafikprogrammel og 



Overgangsproblemer som udfordringer i uddannelsessystemet  
 

 
 
 12 

præsentationsprogrammel, og så it set i et medieperspektiv, hvor der ud over kendte medier som radio, tv, 
aviser og bøger er tilført nye medieformer (kommunikationsfora) som f.eks. chat, mail, videokonference 
og hjemmesider på den ene side og på den anden side intenderede mere eller mindre lukkede læringsres-
sourcer som eksempelvis træningsprogrammer og programprodukter til enkelte fag eller til flerfaglige 
forløb.  
 
It-faglighed 
Det andet fokus, vi har i denne case, er it som undervisningens tema. It-faglighed vil her blive uddifferen-
tieret i to dele. En anvendelsesorienteret del, hvor it-fagligheden kobler sig til et applikationsniveau og en 
del, der kobler it-faglighed til et datalogisk niveau. I den anvendelsesorienterede del handler det om 
undervisning i fx tekstbehandling, regneark, præsentationsprogrammel og brug af internettet. I den 
datalogisk it-faglige del handler det om fx metoder til problemløsning og optimering og programmering, 
fx af hjemmesider eller andre systemer. Der indgår endvidere discipliner som matematik, brugergrænse-
design, systemimplementering og discipliner, hvor der arbejdes med implementering af it i en reel brugs-
situation enten anskuet fra den individuelle bruger eller fra et organisatorisk synspunkt. I den anvendel-
sesorienterede del af it-fagligheden kan de specifikke it-faglige emner ses integreret i de forskellige fag, 
mens datalogiske emner er reserveret til primært datalogiorienterede fag i de ungdomsgymnasiale uddan-
nelser eller datalogisk orienterede studier på universitetet. På grundskoleniveau er it-fagligheden koblet til 
den anvendelsesorienterede del af it-faglighedsbegrebet, fx når der undervises i brugen af Powerpoint, 
hvor Powerpoint er undervisningsemnet. 
 
Progression 
I forbindelse med temaerne it-faglighed og it-anvendelse kobles begrebet progression på disse, så der 
yderligere bliver ledeforskellene it-faglig progression (+/-) og it-anvendelsesprogression (+/-). Med denne 
kobling ønskes at fokusere på it-faglighed og it-anvendelse fra grundskole til universitet med udgangs-
punkt i at undersøge, om der er en frugtbar udvikling eller et ”gab”, hvad angår brugen af it og it-
faglighed, når elever bevæger sig fra grundskole til gymnasium og videre til universitet.        
 
Vi skelner mellem dybde- og breddeprogression i relation til grundskole (GS), gymnasium (GYM) og 
universitet (UNI). Endvidere skelner vi mellem it-anvendelse og it-faglighed (inkluderende anvendelses-
orienteret it-faglighed og datalogisk it-faglighed). 
En visualisering af disse forskelsmarkeringer er vist i nedenstående figur. 
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Figur 1:Progressionsdiagram 
 
I figurens bredde- og dybdebokse kan så tilføjes enten it-anvendelse eller it-faglighed. 
  
Hvis vi ser på It-anvendelser i bredden gående fra grundskole til universitet, er ideen med figuren at 
illustrere, at elever i grundskolen fx starter med funktioner i et tekstbehandlingsprogram, og at de op 
gennem grundskoleforløbet anvender flere programprodukter som regneark, træningsprogrammer, præ-
sentationsprogrammel, simplere netanvendelser osv. Denne vifte af anvendelser fortsætter sin udvidelse i 
gymnasiet, der udover værktøjsprogrampakker anvender administrationssystemer, konferencesystemer, 
internettets funktionaliteter osv. På universitetet fortsætter udvidelsen af anvendelser, afhængig af studi-
um.  
 
Ser vi på it-anvendelser i dybden, handler det om, at brugen af værktøjsprogrammer/konferencesystemer 
mm. bruges stadig avanceret fra grundskole til universitet 
 
Sættes it-faglighed ind i bredde- og dybdeboksene i stedet for it-anvendelse viser figuren, at it-faglighed i 
udviklingen fra grundskole til universitet både er en it-faglighed indlejret i fagene og en it-faglighed, der 
afgrænser sig som fag. It-faglighed er i grundskole og gymnasiet typisk inkluderet i de enkelte fag og 
findes ikke som separate it-fag. Der er specifikke it-valgfag i grundskolen og gymnasiet, og på universite-
tet er der flere forskellige typer it-uddannelser. Mht. it-fagligheden i dybden skal det ses som et udtryk 
for, at samme it-tema genoptages på næste uddannelsesniveau, fx at programmeringsteknikker eller 
metoder fra gymnasiets valgfag om programmering genoptages på universitetsniveauet.    
 

GYM 
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GS 

GS UNI 
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It-tilgange 
Begrebet it-tilgange forstås her som den enkelte persons tilgang til sin omverden, hvilket inkluderer 
dennes konstruktion af egne og omverdens forventninger, her specielt med fokus på it aktualiseret i 
undervisningen. It-tilgange er således personrelaterede iagttagelser og dermed i princippet personafhæn-
gige konstruktioner.   
It-tilgange ses som et begreb, der kan være i spil, når begreberne it-faglighed og it-anvendelse aktualise-
res og omvendt.  
 
Da omdrejningspunktet for hele forskningsprojektet er overgangsproblematikker, er følgende skelnen 
udgangspunktet for ovenstående forskelsmarkeringer: grundskole/gymnasium og gymnasium/universitet 
 
Givet disse begreber og formål samt fokus i casen, skal det bemærkes, at casestudiet er begrebskonstrue-
rende frem for at være begrebstestende. Det drejer sig kort sagt om at afdække og genfinde disse begreber 
dels i de intentionelle målformuleringer for det valgte undersøgelsesdomæne, og dels i den udmøntning, 
som aktørerne i domænet oplever. På denne baggrund er det muligt at nuancere og kvalificere begreberne, 
så de efterfølgende kan spille en rolle som elementer i en videreudviklet progressionstænkning vertikalt i 
uddannelsessystemet. Casen fokuserer på elever og studerendes iagttagelser og ikke underviseres intenti-
oner og didaktiske valg, jf. de overordnede spørgsmål. Casen befinder sig dermed i spændingsfeltet 
mellem det politiske systems intenderede mål og elever og studerendes iagttagelser som deltagere i 
uddannelsessystemet.   
 
 
EMPIRISK DESIGN 
Denne case er af typen c, jf. den i indledningen præsenterede skematiske oversigt over forskningsprojek-
tets overordnede undersøgelsesdesign. 
 
Casen inddrager observationer af undervisning i grundskole og gymnasium samt enkelt- og gruppeinter-
view med elever fra grundskolen og det almene gymnasium samt studerende fra universitet. 
Det drejer sig om grundskolens ældste klassetrin (7. og 8. klassetrin) og gymnasiets anden års elever og 
primært tredje års elever. Observationer og interview er foretaget i nævnte rækkefølge, således at observa-
tioner kunne inddrages i interviewene. Undersøgelsen har inddraget elever med forskellige studieretninger 
(GYM). Endvidere har vi valgt at interviewe tre elever, der dels selv betegner sig som ”it-nørder” og dels 
betegnes af deres klassekammerater som ”it-nørder” i et særinterview.     
 
Der indgår gruppeinterview med grundskoleelever, hvor gruppesammensætningen har været piger alene, 
drenge alene og et miks af begge køn. Gruppeinterview med gymnasieelever er foretaget i med grupper af 
begge køn. Gruppeinterview med universitetsstuderende er afviklet udelukkende med kvindelige stude-
rende inden for uddannelserne: it-bac, informationsvidenskab og datalogi. Valget af kvindelige studeren-
de hænger sammen med en intention om at udforske den kvindelige it-tilgang samt kvindernes iagttagelse 
af deres it-anvendelse og it-faglighed som et særligt perspektiv indenfor overgangsproblematikker knyttet 
til it.  
Enkeltinterview er foretaget med elever og studerende i grundskole (ældste klassetrin), gymnasiet (for-
skellige studieretninger) og universitetet (inden for de nævnte uddannelser).      
 
Derudover inddrages interview med embedsmænd i Undervisningsministeriet, lektorer med specialviden 
inden for feltet og med særlige opgaver i uddannelsessystemet samt forskere inden for det it-didaktiske 
felt og ungdomsforskning.   
 
Yderligere består det empiriske materiale af relevante styredokumenter i form af bekendtgørelsestekster, 
lovtekster mm, undersøgelsesrapporter samt inddragelse af diskussioner fremført i pressen.  
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Spørgerammen har som afsæt de følgende ledeforskelle, som alle baserer sig på den enkeltes konstruktion 
af it-tilgange, som igen er genereret af den enkeltes iagttagelser herunder egen brug af it. Eksempler på 
spørgeramme er vedlagt som bilag 2-4. 
Den enkeltes it-tilgang bliver undersøgt i forhold til to aspekter. Det første aspekt er de følgende fire 
forskelsmarkeringer: 
 

1. it – faglighed / it – anvendelse 
 

2. fagspecifik it-anvendelse / generel it-anvendelse 
 

3. it-anvendelsesprogression / ikke it-anvendelsesprogression 
 

4. it-faglig progression / ikke it-faglig progression 
 
Som delfokus undersøger casen et pige/dreng perspektiv.   
 
Med hensyn til ledeforskellen pige/dreng interesserer case 1 sig for drenge og pigers forskellige tilgange 
til it-anvendelser og it-faglighed. Udgangspunktet er en pragmatisk tilgang, og vi arbejder i casen udeluk-
kende med ledeforskellen pige/dreng. Studiet baserer sig bl.a. på rapporter om piger/drenge og it (bl.a. 
European Commision, 2008, ROSE, 2003, Gredsted, 2006,) og forskningsrapporter om unges valg af 
ungdomsuddannelsesretninger (Bl.a. Troelsen, 2008, Pless, M& N. Katznelson 2007). Ærindet er ikke 
som sådan at koble casen til kønsforskningen, men skal nærmere ses som en del af den samlede problem-
stilling om it-anvendelser og it-faglighed og at aktualisere pige/dreng-ledeforskellen. Denne del kan 
opfattes som en invitation til fortsat forskning inden for feltet.   
 
Med reference til den systemteoretiske optik, er der tale om vores konstruktioner, hvad angår såvel 
ledeforskelle, begrebsoptik, empirisk design, tolkning af indsamlet empirisk materiale som konklusioner. 
Det er imidlertid væsentligt, at læseren gives adgang til grundlaget for konklusioner, hvorfor begreber, 
ledeforskelle og empirisk design er ekspliciteret og fremlagt i den anvendte ramme. 
 
Analysetilgang 
Ud fra det indsamlede empiriske materiale vil der først kort blive gjort rede for analysemetoden, og 
derefter vil der i analyseafsnittet blive præsenteret en tolkning af det udvalgte empiriske materiale. 
Den samlede analyse tilbyder en tilgang, hvor den yderste cirkel fortæller om ekspliciterede konstruktio-
ner inden for casens tema i form af diverse rapporter og interviews med forskere og fagfolk. Denne 
kontekstbeskrivelse følges op af en analyse af styredokumenter omhandlende grundskolen, gymnasiet og 
universitetsstudier med it-fokus. Derefter fokuseres der på konkrete empiriske iagttagelser af elevers 
iagttagelser i grundskole og gymnasium og studerendes iagttagelser på universitetet af it-faglighed og it-
anvendelse. Med afsæt i iagttagelserne af it-faglighed og it-anvendelse konstrueres iagttagelser af infor-
manternes it-tilgange og samspillet mellem it-tilgangen og deres tilgang til it-anvendelser og it-faglighed. 



Overgangsproblemer som udfordringer i uddannelsessystemet  
 

 
 
 16 

 
 
Figur 2: Det empiriske fundament for analysen 
 
Kontekst 
I kontekstafsnittet præsenteres kort forsøgs- og udviklingsrapporter, evalueringsrapporter forskningsbase-
rede undersøgelser samt relaterede interviews (referencenr. 1, 3, 6, 8., jf. bilag 1). Denne korte introdukti-
on er tænkt som en introducerende ramme for hhv. analysen af styredokumenter og elever og studerendes 
iagttagelser af it-anvendelse og it-faglighed, hvor analysen af styredokumenter inddrager lærerplaner, 
studieordninger, bekendtgørelser mv., og analysen af elever og studerende inddrager interviews af elever i 
grundskolen og gymnasiet samt studerende på it-uddannelser. I den afsluttende konklusion sammendrages 
viden fra analysen af styredokumenter og undersøgelsens interviewdel og på baggrund af den beskrevne 
kontekst med henblik på at fremsætte anbefalinger om, hvordan it kan formes og nyttiggøres som et 
progressionsskabende og brobyggende element i mellem uddannelsessystemets forskellige niveauer. 
 
Analyse af styredokumenter 
De inddragne styredokumenter omfatter tekster om it-anvendelse og it-faglighed i grundskolen, gymnasi-
um (it-fag i stx) og universitetsuddannelser med fokus på it-faglighed.   
 
Analysen tager udgangspunkt i de fire førstnævnte ledeforskelle: 
 

1. it-faglighed / it-anvendelse 
 

2. fagspecifik it-anvendelse / generel it-anvendelse 
 

3. it-anvendelsesprogression / ikke it-anvendelsesprogression 
 

4. it-faglig progression / ikke it-faglig progression 
 
 
Det empiriske materiale udgøres af: 

• folkeskolens fællesmål, trinmål og slutmål,  
• det almene gymnasiums bekendtgørelse og bilag (læreplaner) samt  
• studieordningerne for hhv. datalogi, it-bachelor og informationsvidenskab ved Aarhus Universi-

tet. 
 
For hvert uddannelsesniveau analyseres uddannelsesniveauets it-anvendelse og it-faglighed set i relation 
til casens centrale begreber (jf. bilag 5). 
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Resultatet af denne delanalyse vil præsentere viden om og i hvilken form henholdsvis it-anvendelse og it-
faglighed findes på uddannelsesniveauerne, dvs. hvordan de formelle styringsdokumenter foreskriver 
udmøntningen af it på tværs af uddannelsessystemets niveauer.  
 
Denne delanalyse afrundes med en invitation til fortsat diskussion af styredokumenter potentiale, når det 
drejer sig om at styre udviklingen af kvalifikationer og kompetencer knyttet til it-anvendelse og it-
faglighed.  
 
Observationer og interview 
Analysen tager udgangspunkt i ledeforskellene:   
 

1. it-faglighed / it-anvendelse 
 

2. fagspecifik it-anvendelse /generel it-anvendelse 
 

3. it-anvendelsesprogression / ikke it-anvendelsesprogression 
 

4. it-faglig progression / ikke it-faglig progression 
 
 

A: dreng /pige i forhold til it-anvendelse, it-faglighed og it-tilgange 
 
 
Det empiriske materiales omfang af udførte observationer og interview kan ses i bilag 1. 
 
Denne del af analysen præsenterer casematerialets empirisk indsamlede informationer via primært inter-
views, og ses som en inspiration til fortsat diskussion af it-anvendelser, it-faglighed, it-didaktiske per-
spektiver og elever og studerendes forskellige it-tilgange.  
 
De anvendte ledeforskelle generer selvsagt blinde pletter, hvilket som nævnt er et vilkår for forskning, når 
optikken er systemteoretisk funderet. Casens empiriske design hævder således ikke at afdække feltet men 
udelukkende at kunne iagttage, hvad der kan iagttages inde for de valgte ledeforskelle og de valgte 
informationsindsamlingsmetoder. Forskeren ses som iagttager af iagttagelser og kan med det udgangs-
punkt bidrage med tolkninger af de indsamlede empiriske informationer ud fra den valgte optik.    
 
KONTEKST  
I dette afsnit tegnes et billede af casens kontekst ud fra bl.a. forskningsrapporter, evalueringsrapporter, 
statistikker og interviews med forskere og fagpersoner. Disse informationskilder er medtaget ud fra en 
vurdering af hvilke informationer, der kunne ramme konteksten for casens fokus ind i det bredere per-
spektiv.   
 
It-anvendelser 
Det danske uddannelsessystem har med it-kørekort for elever og lærere forsøgt at ”opgradere” såvel 
elever og lærere med hensyn til it-kompetencer. Undersøgelser har efterfølgende vist, at det så at sige ikke 
er gjort med et sådant tiltag (fx de Wit et all, jf. litteraturlisten). 
Der har specielt inden for grundskoleområdet de seneste godt ti år været satset på såvel hardware, soft-
ware som udvikling af lærernes it-kompetencer. De seneste år er der fra det politiske system satset på bl.a. 
pc’ere og interaktive tavler. DREAM-rapporten, Digitale læringsressourcer i folkeskolen og de gymnasia-
le ungdomsuddannelser (Drotner et al, 2009) fortæller om begrænset it-anvendelser, trods teknologitilfør-
sel.   
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På landets gymnasier er der til stadighed tilflydt hardware, senest er der sat særlig fokus på interaktive 
tavler. Undervisningen er primært baseret på, at eleverne kan benytte deres personlige pc’ere, hvis de 
ønsker det, men det er ikke et krav, at elever skal medbringe en pc, når de starter en gymnasieuddannelse. 
Der er steder i landet, hvor der stadig oprettes pc-klasser, hvor eleverne på favorable vilkår får stillet en 
bærbar computer til rådighed i hele deres gymnasietid. Denne tematik er behandlet fx i forbindelse med 
projektet Den elektroniske skole (Mathiasen et al, 1998), Personlige bærbare computer i undervisningen, 
(Mathiasen, 2002) og Det virtuelle gymnasium (Mathiasen, 2003, de Wit og Grunnet, MDC-rapport 6-11, 
2003).   
 
I grundskolen er der lavet adskillige undersøgelser af it-anvendelse de seneste år. Bl.a. projektet IT, 
medier og folkeskolen, som er et af de større forsøgs- og udviklingsprojekter initieret af Undervisnings-
ministeriet, og hvor forskning indgik i konceptet. Der er adskillige andre rapporter, som fx PISA 2003. En 
oversigt over danske it-projekter og øvrige initiativer i uddannelsessystemet kan findes i Dalsgaard, 2008. 
 
Undersøgelser her i landet (bl.a. Mathiasen, 2002) viser, at der ikke er kønsspecifikke forskelle, når det 
gælder fordrede it-kompetencer i relation til skolearbejde, og at de fleste gymnasieelever kan matche 
kravene og for nogles vedkommende lidt til, hvad angår brug af it i undervisningsrelaterede sammenhæn-
ge. 
   
Med hensyn til piger og drenges it-anvendelser, er der bl.a. ifølge PISA 2003-rapporten (Randvid, 2005, 
Køn og it i grundskolen) klare forskelle i drenge og pigers egen vurdering af it-kompetencer. Randvid 
foreslår forskellige faktorer, der kunne ligge bag de empirisk fremlagte forskelle, men afviser også disse 
som simple årsagssammenhænge. Faktorerne omfatter pigers og drenges vurdering af tilgange til it-
anvendelser. Det afvises, at piger er mere tilbageholdende end drenge og at forskellen i it-brug i det 
danske uddannelsessystem skyldes, at it-brug i Danmark ikke er særskilt integreret. Når det drejer sig om 
det bredere samfundsmæssige perspektiv afvises det, at it i samfundet som sådant halter bagud. Begrun-
delserne for kønsspecifikke forskelle vil Randvid begrunde i forskellige holdninger hos hhv. piger og 
drenge. Det fremføres, at Danmark (i nævnte PISA sammenhæng) har de største kønsforskelle med 
hensyn til it-færdigheder, og at der her findes de mindst it-interesserede piger, hvad angår it-brug.  
 
På gymnasieområdet er der fx forsøgs- og udviklingsprojekter som Den Elektroniske Skole, flere evalue-
ringer af gymnasieforsøg, Det Virtuelle Gymnasium, og forskningsprojekter med fokus på brugen af 
personlige bærbare pc’ere i gymnasiet (jf. litteraturlisten). Her viser undersøgelserne, at der ikke er 
kønspecifikke forskelle på elevers tilgang til it i undervisningsrelaterede sammenhænge. En forsker kan 
dokumentere, at ”Det er ikke kun piger, der har det svært på de naturvidenskabelige uddannelser”.(3) 
 
Ser vi på gymnasiereformens indvirkning på it-anvendelsesperspektivet nævnes følgende: 
 

Efter reformen er it indskrevet i læreplanerne for fagene og It-fagkonsulent-funktioner ned-
tonet.  Den offensiv mht. it-anvendelse i undervisningen vi så for 5-7 år siden er forsvundet 
og it-anvendelser har fundet et leje, som ikke kan siges at være it-anvendelsestungt mht. 
nytænkning af undervisningsorganisering. Man har sagt: ’nu véd vi hvad it drejer sig om, 
så nu skriver vi det ind i læreplanerne.  
Spørgsmålet er, om man har fået den virkning, som man forventede ved i mange lærepla-
ner blot at skrive en ”standardtekst” om it-anvendelser i fagene. Det virker som om lærerne 
har mistet fokus på it. De fleste er ikke særlig forpligtende i deres formulering om it-brug. 
Det er blot ord, og disse stikker ikke særligt dybt.(1) 

 
Der skelnes imellem it-anvendelser i fagene og så den administrative brug af it, som fx i brugen af Lectio, 
Fronter, Netstudier, BlackBoard o. lign., hvor sidstnævnte bliver brugt til undervisningsrelaterede admini-
strative aktiviteter. Men som det nævnes i gruppeinterviewet: 
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Men det er jo kun en af mange muligheder it byder sig til. Og ikke i sig selv funktioner, der 
kan siges at udvikle undervisningen, men mere lette gængse rutiner[…] It er blevet skrevet 
ud af gymnasiereformen som et pædagogisk og didaktisk udgangspunkt[…] Man kan sige, 
at it ikke er modnet som pædagogisk og didaktisk metode i undervisningen, og når det så 
ikke direkte er skrevet ind i reformen, men lagt ud i fagene, så tabes der fokus på it i un-
dervisningen for både lærere og elever. Derfor anvendes it mest til ’virtuel undervisning’, 
når stx-skolerne har haft mange 
Fagaflysninger […] Det var for tidligt at tro at den modenhed, der skal til i forhold til it-
anvendelser og lærernes didaktiske tilgang til brug af it var til stede ved reformstart og at 
der ikke var brug for fokuseret it-indsats. Reformen har faktisk sendt it-
anvendelsesperspektivet 10 år baglæns.(1) 

 
Hermed står eleverne ved indgangen til universitetet med en ballast, hvad angår brugen af såkaldte lear-
ning-managementsystemer (LM-systemer), men ifølge ovenstående er eleverne ikke rustet med it-
anvendelser, som kunne være udviklet i gymnasiet.  
 
It-faglighed 
Folkeskolens it-faglighed ligger helt overvejende på det, vi kalder et it-anvendelsesorienteret fagligheds-
aspekt. Dette ses også i ansættelsesstrukturen for fagkonsulenter på grundskoleområdet. For år tilbage var 
der ansat op til seks it-fagkonsulenter, nu er der ikke ansat it-fagkonsulenter. 
 
I det almene gymnasium ligger it-fagligheden i et anvendelsesorienteret it-faglighedsaspekt men også i et 
datalogisk it-faglighedsperspektiv. Således udbydes fx valgfagene datalogi og multimedier begge på C-
niveau. Der er dog ikke stor tilslutning bland eleverne til disse it-faglige fag. For datalogifagets vedkom-
mende valgte 498 elever i skoleåret 2006/2007 faget, i skoleåret 2007/2008 valgte 251 elever faget, og i 
2008/2009 valgte 158 elever faget, hvilket var fordelt på 12 hold. Der har således været en stadig nedgang 
i valg af dette fag efter stx-reformens start i 2005. På multimediefaget har ca. 2 promille svarende til 40-
50 elever valgt faget. Med andre ord, de it-faglige fag i stx vælges af ganske få elever.  
 
På universitetet er der her inddraget eksempler på it-faglige uddannelser fra humanistisk fakultet og fra 
naturvidenskabelig fakultet. I disse er it-fagligheden i fokus men spænder vidt. Eksempler på fag er 
teknologihistorie, it og organisationer, matematik, programmering og systemdesign. Disse uddannelser er 
ikke det ”store tilløbsstykke”, og modsat tendenserne i de fleste øvrige universitetsuddannelser er der en 
markant overvægt af mandlige studerende på it-uddannelserne på naturvidenskabeligt fakultet (jf. den 
koordinerede tilmelding, 2008). På de mere humanistisk orienterede it-uddannelser stiger andelen af 
kvindelige studerende.   
 
En kommentar til den anvendelsesorienterede it-faglighed, og dermed til muligheden for at tænke it som 
en understøttende faglighed i undervisningen, nævnes at: 
 

(…) denne problemstilling handler om at ændre tilgange af it. It og grundlaget for it er et 
fagområde og også er et redskab. Og det er ikke noget man kan i forvejen. Problemet er, at 
lærerne ikke vil høre tale om it som fagområde/ faglighed. Der er ingen, der måler på ’it-
faglighed’, så derfor er det nemmere for lærerne at udelukke det som en faglighed. Derfor 
bliver det også fremmed for eleverne, at der findes udvikling og faglighed bag it. Der er 
ikke nogen faglighed fx når eleverne bruger tekstbehandling, PP osv., og det har lærerne 
heller ikke. For at det er til stede skal man spørge, hvordan ser en god tekst ud, hvordan 
kan funktionerne bruges hensigtsmæssigt, hvornår er det relevant at bruge effekter, hvor-
dan skriver man indlæg i konference – ikke det tekniske men mestre forskellige genre, for-
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skellige mål for forskellige fora, osv. Lærerne mangler stadig it-kompetenceudvikling, fx 
web 2.0.(1) 

 
Der nævnes i denne sammenhæng, at ”Den gode del af folkeskolen er bedre til it-anvendelser og anven-
delsesorienteret it-faglighed, idet der er ”mere plads til det ifht. Curriculum”. (1) 
 
Med hensyn til elevers valg af ungdomsuddannelse, viser billedet, at stx ikke på samme måde som htx har 
manifesteret sig med en profil inden for it-faglighed: 
 

Htx har fået en klar profil, hvor programmering er synlig. Det er ikke tilfældet på stx, hvor-
for et scenarie kunne være, at drenge med særinteresse i matematik og datalogi vil søge 
htx, hvilket vil give stx en profil, hvor pigerne indtager feltet og det bliver så uden datalo-
gi.[…] De fleste stx elever ved ikke hvad datalogi er for noget. Der bliver ikke informeret 
om det.[…] (1) 

 
Litteraturen fortæller om vigtigheden af rollemodeller og den ”gode lærers” indflydelse på senere valg af 
uddannelse. Her ligger der endnu et problemfelt i forhold til it-fagligheden: 

 
Da eleverne, dvs. drengene, ikke vælger datalogi-faget kan den velkendte mekanisme, hvor 
den gode lærer kan være afgørende for et senere valg af videregående uddannelse ikke 
komme i spil.  At man tager faget datalogi betyder ikke noget for, om man er velegnet til at 
studere datalogi, men det betyder noget for, om eleverne får øje på faget datalogi som ud-
dannelsesmulighed. (1) 

 
Hermed træder en central udfordring frem, idet den manglende synlighed af et fagfelt har betydning for 
den brede masse af elevers uddannelsesvalg, og it-uddannelser er i den sammenhæng berørt af de be-
skrevne mekanismer.  
  
It-tilgange 
Ser vi på feltet omfattende it-anvendelser og it-faglighed ud fra en ungdomsforskers perspektiv, kan det 
konstateres, it-tilgangen bl.a. kommer til udtryk i forbindelse med karrierevalg. Pigernes it-tilgang kan i 
mange tilfælde ses som en ”fravalgs”- tilgang eller en ikke-aktualiseret tilgang i den forstand, at pigerne 
end ikke har it-uddannelser inde som en mulighed. En ungdomsforsker fortæller:  
 

It figurer ikke på listen over pigernes karrierevalgs TOP-10, det må siges at være op af 
bakke. Piger drømmer ikke om it-karriere og derfor vælger de ikke it-uddannelser. Dren-
genes karrierevalgs TOP-10, er der lidt mere spræl i og større variation, men inden for et 
´kønstraditionelt valgmønster´. Som fx fodboldspiller, it er dog med, men lagt nede på li-
sten. (3) 

 
Forskeren nævner yderligere, at hvis piger vælger uddannelse langt fra pigernes TOP-10, så er der andre 
prioriteringer på spil: 
 

Mange af de piger der vælger utraditionelle fag, fx maler eller it-fag, gør det på trods. De 
piger leverer et image, at det er sejt at vælge et fag, der traditionelt har et drenge-image. 
Modsat gælder, at det er usejt at være mand og have valgt en pædagogkarriere. (3)  

 
Her pointerer ungdomsforskeren, at der er en it-tilgang på spil, der er udtryk for et tilvalg men på nogle 
præmisser, der ikke går på interesse. Det drejer sig nærmere om omgivelsernes forventninger, som skal 
udfordres ved at vælge en it-uddannelse. Med hensyn til valg af ungdomsuddannelse nævner ungdoms-
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forskeren: ”Når man skal vælge ungdomsuddannelse er det ikke primært fagene, der er i fokus, men ´hvad 
de andre gør´. Det ´ungdomskulturelle aspekt´ er ganske overset.” (3) De forventningshorisonter der kan 
iagttages, beskrives på følgende måde af ungdomsforsker: 
 

Vi kan skelne mellem forskellige positioneringer, alt efter om det er indenfor eller udenfor 
fx uddannelseskonteksten. Udenfor kan det det at være sejt at have valg fx en it-
uddannelse. Indenfor uddannelses rammer, kan det være et andet image, måske en der skal 
hjælpes osv.. .men det er ikke kun piger, der har det svært på de naturvidenskabelige ud-
dannelser.(3) 

 
Ungdomsforskeren tager her fat på flere lag i en diskussion om it i uddannelsessystemet og specielt med 
henblik på valg af studieretning i såvel den gymnasiale ungdomsuddannelse som på den videregående 
uddannelse. 
 
Fokus har ovenfor været på forskerens iagttagelser af elevers it-tilgange, som inkluderer oplevelsen af 
egne og andres it-anvendelser og it-faglighed og med et perspektiv på piger og valg af it-faglige uddan-
nelser. Pigerne udgør en forsvindende del af de studerende på disse uddannelser. (jf. Den Koordinerede 
Tilmelding, tal for optag 2008) og samtidig efterspørger erhvervslivet kvinder i it-branchen, - ikke ude-
lukkende i den mere it-anvendelsesorienterede del af branchen men bl.a. i forbindelse med systemudvik-
ling og dermed den mere datalogisk it-faglige del af fagfeltet.   
 
Bevæger vi os i feltet adgang til digitale ressourcer i grundskole og gymnasium, kan en forsker fortælle 
at: 
 

It oprustningen er sket, langt de fleste skoler har pc-lokaler med stationære maskiner, og 
mange steder suppleret med bærbare. Der er sket en eksplosion af indkøb af SmartBoards. 
De sidste skoler kommer snart med.(8) 

 
Men det i sig selv er ikke nok. Her har vi brug for skoler, der tænker i en integration af rum, it og læring 
iflg. forskeren. 
 

”Jeg taler om fase 2, hvor skolerne bl.a. skal til at reflektere over, hvad de medier, der nu 
står på skolerne betyder. De fleste skoler står på kanten til fase 2. de er begyndt at stille 
spørgsmålet: er det et skridt frem? De forholder sig kritisk, men er gjort tavse, fordi stem-
ningen er at disse kritiske refleksioner ikke befrugter forandringsprocesser, de betragtes 
som ikke forandringsparate.(8) 

 
Her kan der inviteres til en diskussion af selve retorikken om it i undervisningen, hvor udgangspunktet 
lidt firkantet stillet op er, at der på den ene side er, ”it løser mange problemer”, og på den anden side, at 
”it er ikke en hjælp”. Alt efter hvilken retorik, der er tale om, kan det udmunde i, at man opfattes som 
”bagstræberisk” og udtryk for manglende ”omstilllingsparathed” og en ”maskinstormer”-attitude eller 
fremstår som ukritisk jubeloptimist på teknologifronten.  
 
Forsker i it-anvendelse i grundskolen pointerer at  
 

It er jo ikke fuldt ud implementeret, og lærerne er ikke ”rustet” trods kørekort… it-kørekort 
er ikke det sammen som at udvikle sin undervisning og det er ikke lykkedes ved at tage et 
it-kørekort! (8) 

 
Her fremføres et væsentligt problem, at netop et it-kørekort ikke i sig selv kan tænkes som fundamentet 
for undervisningspraksis, der kræver en forudgående motiveret planlægning, inkluderende såvel elevfor-
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udsætninger, brug af medier, rolleafklaring og dette i forhold til undervisningsorganisering og – arbejds-
former. (Mathiasen, 2008). Den 28. maj 2009 kom der en pressemeddelelse fra Undervisningsministeriet 
med titlen ’11 millioner til it i folkeskolen’ Budskabet heri er, at it skal integreres bedre i grundskolen 
gennem 3 initiativer: (1) e-læringskurser til lærerne, bestående af korte e-læringsmoduler, der skal under-
støtte lærernes fagdidaktiske brug af it (2) online lektiehjælp til eleverne og (3) opgradering af EMUen, 
Danmarks undervisningsportal. I det omfang e-læringskurserne forholder sig til den didaktiske planlæg-
ning af lærernes undervisningspraksis, kan de fremme den efterlyste integration af it i undervisningen, 
men som de følgende citater peger på, så er det også dels den samlede tænkning i skolen om it-tilgangen 
og dels de fysiske rammer, der skal arbejdes med. 
 
Forskeren i it-anvendelse i grundskolen fremsætter følgende scenario: ”Tænkt hvis man kunne bygge på 
de platforme, der er i børnenes tasker/lommer. Vi er nødt til at holde dette op mod fremtiden, nye job, 
sømløse interface osv.”.(8) Det kræver ifølge forskeren, at lærerne kan forandre deres mentale beredskab, 
deres meningshorisont og forventningshorisont og mestre det at være lærer i al sin kompleksitet: Nogle 
lærere forandrer rent faktisk deres mind-set, når det går op for dem, at de mestre it. De skal have nogle 
mestringsstrategier.”(8) Det samme emne kredser en ”spydspidslærer” fra stx-området om og har en klar 
melding til dette tema:  
 

Jeg tror ikke længere på ildsjæle, det går for langsomt. Lederen skal klart melde ud hvad 
skolens strategi er, fx at alle lærere skal ind på lectio min. en gang om dagen, alle lektier 
skal meldes via systemet osv.(6) 

 
Der gives her udtryk for både en lavpraktisk it-tilgang i den forstand, at en leder må gå foran og fortælle 
hvilke forventninger, der stilles til underviserne, når de bruger fx lectio, og samtidig tillægges lederen 
væsentlig betydning i form af, at denne forventes at udstikke rammerne, en top-down strategisk tilgang og 
ikke en bottum up tilgang, hvor såkaldte ildsjæle eller spydspidser driver udviklingen frem. Ledelsen skal 
med andre ord træde i karakter som ledere med henblik på, at de forandringspotentialer, der måtte være, 
kan blive aktualiseret og dermed bidrage til en udvikling, hvor fx teknologien bruges til skolen informati-
onsspredning og til diverse redskabsfunktioner og som digitale læringsressourcer.  
 
Et helt konkret tema er de fysiske rammer, som til stadighed en væsentlig didaktisk parameter: 
 

Det generelle billede: edb-lokaler, som man booker og så sidder eleverne der og søger et 
eller andet, og så kan læreren sige og notere, at nu har jeg anvendt it i undervisningen. Fx 
nu skal vi arbejde med Buddhisme gå ind og find noget. Men flere og flere gymnasier er 
begyndt at lukke lokalet, så man ikke som lærere mere kan booke et lokale, det er blevet 
elevernes lokale (6) 

 
Om end i et noget mere kontant perspektiv næves at: ”Eksamen skal også være digital. Det er et klart 
signal til både elever og lærere om at komme op i omdrejninger mht. at anvende it”(6). Logikken er, at 
eksamen er en særlig styrende faktor, og undervisningen tilrettelægges i vid udstrækning ud fra eksa-
menskrav, - form og -afviklingskontekst. 
  
Her kan indføjes, at der faktisk er igangsat forsøg, hvor der i seks udvalgte fag på stx og hhx gives mulig-
hed for at bruge internettet til skriftlig eksamen, dog ikke til kommunikation med andre under eksamina-
tionen (UVM: IT og eksamen på de gymnasiale uddannelser, 2009). Dette er sagt på baggrund af følgende 
iagttagelser:  
 

Mht. til lærernes intentioner med brug af it i undervisningen: Lærerne medreflekterer IK-
KE it. De skal bare have krydset det af, de administrative funktioner er godtaget af lærerne, 
fronter, lectio, men ikke it-brug, der er af mere didaktisk anvendelses art.(6) 
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Der er flere grunde til dette som bl.a. manglende it-kompetencer, manglende erfaringer med brug af it i 
undervisningen og manglende ressourcer i form af tid. En ”frontløber” nævner:  
 

Mht. fag og it-anvendelser: De fleste vil have at eleverne aflevere på papir. (txt-
behandling) Nat-fag meget papir til afleveringer. Generelt bruger sproglærere ikke proces-
værktøjer. Bare en txt på papir som de retter en gang i hånden og aflevere til eleverne… 
Der er ikke TID, rettenøglen giver ikke lærerne mulighed for at gense en opgave, som ele-
ver via lærerens feed-back har rettet. (6) 

 
Og videre at nytte-tilgangen er væsentlig for den enkeltes valg og fravalg af teknologibrug. Denne gym-
nasielærer mener, at  
 

Folkeskolen er ved at kunne revolutionere, nu har mange 3. klasser fået pc’ere og der er 
elektroniske tavler overalt, hvis gymnasiet ikke vågner op, vil gymnasiet blive ramt af en 
Tsunami. Der er en revolution på vej i folkeskolen, Folkeskolen er meget mere on the mo-
ve, det er i folkeskolen det rør sig. Og gymnasiet er nødt til at forholde sig til det der sker i 
folkeskolen. Og universitetett skal ligesom gymnasiet være bevidst om, at de bruger tradi-
tionelle UV-metoder, for der sker trods alt lidt i gymnasiet, selv om det ikke er meget.. 
Men universitetet har en opgave foran sig. (6) 

 
 
Med hensyn til progression i uddannelsessystemet nævnes følgende: 
 

Progressionen i it anvendelsen i uddannelser skal ske fra nationalt plan og som en topsty-
ring. Der skal sættes en politisk dagsorden, hvis formål det er at styre it udviklingen i ud-
dannelsessystemet. Det kan ikke under de nuværende forhold skabes nedefra, dvs. fra sko-
lerne og opad i systemet. It må i denne politiske dagsorden defineres som en ’borgerkom-
petence’ eller en erhvervskompetence, og dermed et fagligt område. Der er ganske få ele-
ver, som rent faktisk forstår, at det er muligt at få en uddannelse og et job indenfor it-
området. Problemet i forhold til at sætte den politiske dagsorden er, at det er svært for poli-
tikerne at skelne mellem datalogi (it-faglighed) og it- anvendelse i fagene.(1) 

 
Den gængse ide i dansk uddannelsestænkning om bl.a. fokus på ”spydspidser” på den enkelte skole skulle 
initiere, at ideer breder sig ”som ringe i vandet”, synes ikke at være vejen frem ifølge de interviewede.    
 
Delkonklusion 
Der er mange parametre og mange optikker i spil, når fokus er på såvel it-anvendelse, it-faglighed og it-
tilgange. Med dette billede måtte det fremgå, at vi har med en kompleksitet at gøre, der ikke blot inviterer 
til kompleksitetsreduktion men kræver, at vi vælger at aktualisere noget og lader andet ligge. Som N. 
Luhmann skriver: Kompleksitet ”betyder selektionstvang, selektionstvang betyder kontingens, og kontin-
gens betyder risiko.” (Luhmann 2000: 62). De berørte parametre i analysen af it-tilgange knytter sig ikke 
direkte til overgangsproblematikkerne i uddannelsessystemet, men skal i denne sammenhæng fungere 
som en baggrund og kontekst for de to følgende analyser, der træder ind i feltet vedrørende progression 
og sammenhæng mellem uddannelsesniveauerne. Således har kontekstbeskrivelsen berørt faktorer for 
valg af uddannelse, balancen mellem maskineloprustningen og it-anvendelsen i undervisningen, refleksi-
on over it-retorikken, skoleledelsens rolle som rammesætter, forandringsinitiativtager og understøttende 
instans, eksamens betydning for it-anvendelse og de forskellige tilgange til it i grundskolen, gymnasiet og 
på universitetet som eksempler på de centrale faktorer, der så at sige kan indvirke på casens temaer: it-
anvendelse, it-faglighed og it-tilgange. 
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Samtidig står det klart, at der er tale om en kompleksitet, hvor kontekst i bredeste forstand spiller en helt 
afgørende rolle (jf. litteraturlisten, de Wit, Mathiasen).  
 
På universitetsniveau er der pt. ikke den samme dokumentation for studerendes tilgang til og brug af it i 
dansk forskning, som det er tilfældet inden for grundskolen og gymnasiet. Dog kan nævnes nyere forsk-
ningspublikationer med fokus på et anvendelsesorienterede it-faglighedsperspektiv, hvor brugen af 
podcast og web 2.0 ressourcer er blevet undersøgt med udgangspunkt i de studerendes tilgang til disse 
ressourcer (bl.a. Dalsgaard og Mathiasen).  
 
Der er pt. ikke publiceret forskning med fokus på overgange fra grundskole til gymnasiet og videre til 
universitetet, når fokus er på brug af it. Denne case vil forsøge at tage det første spadestik. 
Dermed også sagt, at denne case blot åbner ballet, og at der er tale om et komplekst felt, der inviterer til 
fortsat forskning.  
 
STYREDOKUMENTER: IT-ANVENDELSE OG IT-FAGLIGE FAG OG UDDANNELSER 
Analysen trækker på Undervisningsministeriets officielle bekendtgørelser om hhv. grundskolen og det 
almene gymnasium (stx), herunder valgfagsbekendtgørelsen4. Valgfagene fremstår som fælles for de 
gymnasiale uddannelser. Derudover involverer analysen bachelorstudieordningerne fra Aarhus Universi-
tet på de tre it-faglige uddannelser, der indgår i det øvrige empiriske interviewmateriale i undersøgelsen, 
dvs. Informationsvidenskab, It og Datalogi. De interviewede studerende er alle fra bacheloruddannelserne 
på nær én fra fokusgruppeinterviewet med datalogistuderende (en ph.d.-studerende under ordningen 4+4).  
Analysen af styredokumenter repræsenterer det politiske systems intentioner mht. grundskolens og 
gymnasiets aktualisering af hhv. it-anvendelse og it-faglighed samt universitets (studienævnenes) intenti-
oner mht. it-uddannelserne. Dette giver en mulighed for en tolkning af den relaterede it-tilgang på de 
forskellige uddannelsesniveauer. Det er med andre ord en del af den samlede kontekst for de iagttagelser, 
som elever og studerende gør sig i forbindelse med it i uddannelsessystemet. 
Analysen består af tre dele (se desuden bilag 5), der bruges som optikker på tværs af uddannelsessyste-
met, dvs. nedenstående punkter behandles for de tre uddannelsesniveauer, der indgår i undersøgelsen: 

1. It-anvendelser set ud fra 
a. It som redskab i form af fx færdigheder i brug af programmer, som Officepakkens pro-

grammer, digitale ordbøger, simuleringsprogrammel osv. 
b. It som digitalt undervisningsmiddel i uddannelsessystemet på linjen med bogen 
 

2. It-faglighed, en anvendelsesorienteret på applikationsniveau og en datalogisk orienteret 
3. It-tilgange i de officielle dokumenter som en konklusion på baggrund af pkt. (1) og (2). I mod-

sætning til vores definition af it-tilgange, så er det i denne analyse ikke den enkelte persons til-
gang til sin omverden men derimod en konstruktion af et socialt systems eksplicitte tilgang til it, 
it-anvendelser og it-faglighed i uddannelsessystemet. 

 
It-anvendelser i grundskolen  
På baggrund af trinmål og slutmål for fagene står det klart, at computeren/informationsteknologien ses 
som et redskab i grundskolen.  
For fag som engelsk, tysk, fransk og dansk samt sprogtilegnelse generelt handler det om at bruge it til 
informationssøgning og kommunikation (trinmål for alle fire fag), men også om brug af it til fx præsenta-
tion af information til en bestemt målgruppe (slutmål for dansk, det skrevne sprog). I noterne til nye 

                                                      
4 Grundskolen: BEK 571 af 23/06/2003, Gymnasiet: stx-bekendtgørelsen: BEK nr. 741 af 30/06/2008, 
Valgfagsbekendtgørelsen: BEK 744 af 30/06/2008 
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Fællesmål (træder i kraft skoleåret 09/10) for grundskolen under dansk er fortrolighed med informations-
teknologi, kritiske anvendelse af netressourcer og skrivning på computer udtrykkeligt nævnt på relevante 
steder. 
For fagene natur og teknik, fysik/kemi og geografi optræder it under slutmålene for arbejdsmåder og 
tankegange, hvor it omtales som et redskab, hvis muligheder kan ’udnyttes’ og ’anvendes’ til informati-
onssøgning, undersøgelser, registrering, bearbejdning og fremlæggelse (slutmål geografi 8. klassetrin). I 
fag som håndarbejde, billedkunst og sløjd, indgår it som en del af den fremstillingsproces, der pågår i 
disse fag, fx i designprocesserne, i formidlingen eller i fremstillingen af billedarbejde.  
For faget matematik optræder it i trinmålene for 3., 6., og 9. klasse, men ikke i slutmålene. Det gør det 
endnu mere klart, at i det fag, der er tættest på it-fagligheden i grundskolen, opfattes it som et redskab, der 
ikke bør inkluderes i fagets slutmål men som et middel undervejs i trinmålene. It kan således ’anvendes’, 
’ved gennemførelses af beregninger’, ’til beregning af problemløsning’, ’til at udføre simuleringer’, 
’benyttes til tegning, undersøgelser og beregning vedrørende geometriske figurer mv. 
 
Progressionen i it-anvendelsen i grundskolen kan tolkes som at være en progression i bredden, hvor flere 
og flere fagspecifikke it-redskaber anvendes til at understøtte faglige trinmål. Der er i styredokumenterne 
ikke nævnt specifikke programmer, der anvendes i fagene, men det er en antagelse, at programmer, der fx 
indgår i en fremstillingsproces i billedkunst, er et andet program end det, der anvendes til registrering og 
bearbejdning af data i geografi. Der er også tale om forskellige programmer i det tilfælde, hvor alle 
programmer i grundskolen er fra Office universet. Det er muligt, at den nye målformulering for danskfa-
get (nye Fællesmål) reelt dækker over en progression i dybden fx i forhold til anvendelse af internettet og 
dets søgemuligheder. Det er formuleringen ’fortrolighed med it og kritiske anvendelser af netressourcer’, 
der muligvis kan rumme en progression i dybden af anvendelsen af internettet, idet formuleringen åbner 
for, at eleverne får en mere avanceret brug og forståelse af nettet – herunder hvorfor det er nødvendigt at 
være kritisk overfor netressourcerne. 
 
It-fag og it-faglighed i grundskolen 
I grundskolen findes der tre fag, der i princippet kan ses som udtryk for it-faglige fag, dvs. hvor it i 
diverse former er undervisningens emne. Det drejer sig om fagene tekstbehandling, edb og medier. Alle 
tre fag kan vælges som valgfag på 8., 9. eller 10. klassetrin. Hvor de to fag tekstbehandling og medier kan 
kobles til den del af it-fagligehden, vi benævner den anvendelsesorienterede it-faglighed, kobler faget edb 
sig med den del, vi kalder den datalogisk orienterede it-faglighed. Undervisningen i de tre fag skal lede 
frem mod hhv. ’anvendelse af tekstbehandling’, ’kundskaber og færdigheder i medieproduktion’ samt 
’kundskaber og færdigheder i brug af edb-udstyr og – programmer’. For medier og tekstbehandling 
handler det fortsat om anvendelse af it, evt. en analyse af, og hvilken rolle it spiller i samfundet jf. slutmå-
lene for fagene, men for edb-faget nævnes der et slutmål, der kommer tættere på den datalogiske it-
faglighed: ’undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder i 
edb-faglige metoder og begreber, der sætter dem i stand til (…)’ fx at overføre viden mellem program-
merne, tilrettelægge et projekt med udgangspunkt i edb-faglig metode mv.’. 
 
I og med at alle tre omtalte fag for det første er valgfag, og for det andet dækker forskellige dele af it-
fagligheden, så kan der ikke være en progression i dybden for it-fagligheden på dette trin i uddannelsessy-
stemet. Det kan for så vidt diskuteres, om faget edb overhovedet repræsenterer den datalogiske del af it-
fagligheden. Det er derimod muligt, at der er en progression i dybden for it-anvendelsen, hvis en elev 
vælger enten tekstbehandling eller medier, der knytter sig til den anvendelsesorienterede del af it-
fagligheden. 
 
It-tilgange i grundskolen 
It i grundskolen er et redskab og et undervisningsmiddel, der understøtter og fremmer de faglige trinmål 
og slutmål. Fagene består af fx underbygning af kommunikation og sprogtilegnelse, simuleringer, bereg-
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ninger, databehandling, kritisk informationssøgning, designprocesser eller andre faglige discipliner. Den 
datalogiske it-faglighed er ikke repræsenteret på andre måder end muligvis i valgfaget edb. Selve loven 
om folkeskole LBK nr. 1049 af 28/08/2007 nævner ikke it. 
 
It-anvendelser i gymnasieuddannelsen (stx) 
Der er en progression i dybden mellem grundskolens it-anvendelser og gymnasieuddannelsens anvendelse 
af it, idet tænkningen og brugen af it fortsætter på sammen måde som i grundskolen på et mere avanceret 
niveau, hvilket tydeligt ses af de følgende uddrag af stx-læreplanerne med hensyn til it-anvendelse i de 
forskellige fag. 
 
I sprogfagene er der fokus på, hvordan it kan indgå som præsentationsstøtte (dansk A), informationssøg-
ning og interaktive programmer i arbejdet med sproglære (dansk A, fransk A, B, tysk, engelsk A, B). 
Hertil kommer en videreførelse af at bruge it til målrettet kommunikation gennem kendskab til forskellige 
kommunikationsstrategier, knyttet til forskellige elektroniske genrer (engelsk A, B). Videndeling og 
informationssøgning er ikke så markant i sprogfagene som i fagene historie, religion og samfundsfag, 
hvor internettet og dets kilder aktivt inddrages, dels med henblik på at belyse de faglige problemstillinger 
(religion og samfundsfag) og dels med henblik på at udvikle en kildekritisk tilgang til internettet (religion 
og samfundsfag). Dette tager afsæt i fx danskfagets kritiske anvendelse af netressourcer i grundskolen, 
men det er værd at bemærke, at dette aspekt af it-anvendelsen først er en del af de nye Fællesmål, der 
gælder for skoleåret 09/10 og fremad. Endelig kan internettet anvendes til at opnå adgang til undervis-
ningsmateriale (naturgeografi og samfundsfag).  
 
I samfundsfag beskrives det, hvordan it kan anvendes i forbindelse med skriftlige opgaver og projekter, 
hvor forskellige datatyper og datarepræsentationer kan integreres. Dette er en videreførelse af brugen af it 
i naturfagene i grundskolen og kobler sig da også til gymnasieuddannelsens naturvidenskabelige fag, hvor 
it bl.a. anvendes til kommunikation, dataopsamling og databehandling (biologi A, B og C samt fysik A og 
B). I fysik er der også fokus på at inddrage ’moderne it-hjælpemidler’ i det eksperimentelle arbejde med 
stoffet og i formidlingen af det. 
 
Igen adskiller faget matematik sig fra de øvrige fag. I matematik bruges it og matematikprogrammer som 
væsentlige hjælpemidler i elevernes arbejde med begrebstilegnelse og problemløsning, herunder anven-
delse af lommeregnere, it og matematikprogrammer i tilrettelæggelsen af den eksperimentelle tilgang til 
emner og problemløsning. Forskellen er en mere konceptuel tilgang til it, hvor det nærmer sig den datalo-
gisk orienterede it-faglighed, idet et fælles og centralt element i it og matematik som problemløsning er et 
fagligt undervisningstema. Der er dog stadig tydeligvis tale om matematikfaglighed i beskrivelsen, hvor it 
er et mere avanceret hjælpemiddel mere end en faglighed. 
 
Udover it-anvendelsen i fagene, så er der i gymnasiet brug af fx konferencesystemer mm. Det beskrives 
således i styredokumenterne for gymnasiet: På lige fod med at skolens leder skal sikre, at der er tydelige 
mål for elevernes faglige, almene og personlige kompetencer (§ 78), så skal ledelsen sikre elevernes 
’grundlæggende it-kompetencer, herunder en sikring af, at eleverne behersker it-baserede kommunikati-
onsfora.’ (§ 78, stk.2,1). Denne formulering peger formentlig på en progression i bredden på nuværende 
tidspunkt (år 2009) mellem grundskolen og gymnasiet, idet grundskolen først er ved at indføre ”elevintra” 
(intranet for eleverne på grundskoleniveau) mv. på systematisk vis. Når grundskolerne kører med elev- 
intra som en fuldintegreret del af praksis, vil gymnasiernes brug af konferencesystemer mm. formentlig 
opleves som en progression i dybden af it-anvendelsen også på dette punkt.  
 
It-fag og it-faglighed i gymnasieuddannelsen (stx) 
I listen af fag i læreplanen for stx-uddannelsen kan mediefaget findes på niveau B og C. Dette fag kan 
opfattes som en videreførelse af dels medie-faget og dels tekstbehandlingsfaget fra grundskolen. ’It har 
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en central placering i faget, både i forbindelse med den teoretiske og den praktiske dimension’ i gymnasi-
ets mediefag, men der er ikke tale om en datalogisk it-faglighed, idet den teoretiske-analytiske del i 
mediefaget er informationssøgning, præsentation og formidling af fagligt stof. Der er med andre ord tale 
om produktionsforløb baseret på digitale medier og dermed kobler mediefaget sig til den anvendelsesori-
enterede del af begrebet it-faglighed. I det omfang at mediefaget inddrager nye programmer til de be-
skrevne produktionsforløb, kan dette betegnes som progression i bredden af it-anvendelsen. Hvis de 
digitale medier i faget er kendte programmer fra grundskolen som fx Powerpoint eller lignende, må det 
betegnes som progression i dybden for it-anvendelsen. 
 
Hertil kommer de it-faglige valgfag for gymnasieuddannelsen, alle på C-niveau: datalogi, informations-
teknologi, multimedier samt programmering. Fagene repræsenterer på titelniveau en vifte af it-
faglighedens temaer uden at bevæge sig mod mere dybdegående faglige niveauer, jf. valgfagenes status 
som C-niveau fag.  
 
Datalogifaget handler om, at eleven trænes til at forstå og modellere virkeligheden som data, viden om 
tekniske muligheder og begrænsninger. Informationsteknologifaget opfatter sig selv som alment dannende 
og studieforberedende ved at give eleverne ’et orienteringsværktøj i den globaliserede verden og et it-
beredskab i faglige og tværfaglige sammenhænge’, dvs. hvad er it (hardware og software), og hvad kan 
det. Multimedier er rettet mod produktion af medier, hvor eleverne skal kunne analysere og vurdere 
interaktive medier og fremstille mindre multimedieproduktioner selv. Som faget er beskrevet er kommu-
nikation den røde tråd i faget. Endelig bidrager faget programmering til elevernes studiekompetence ved 
at udvikle evnen til logisk og systematisk tankegang. Der står endvidere under denne fagbeskrivelse: 
’Faget bidrager til uddannelsens overordnede formål ved at give eleverne baggrund for at kunne under-
søge og beskrive enkle processer og behandle data og informationer ved hjælp af programmering. Faget 
understøtter elevernes muligheder for at agere i den globale højteknologiske verden.’ 
 
Datalogi og Programmering kan tilsammen udgøre en datalogisk it-faglig progression i bredden og måske 
også i dybden for elever, der vælger dem begge i løbet af gymnasieuddannelsen, hvilket må opfattes som 
et særtilfælde set i lyset af de søgetal, som begge datalogifag har nu (se kontekstanalysen). Hver især kan 
de ikke opfattes som grundlag for en datalogisk it-faglig progression, idet grundskolen og gymnasiesko-
len som sådan ikke direkte tilbyder datalogisk it-faglighed andre steder. Faget Informationsteknologi kan 
formentlig ses som en progression i den anvendelsesorienterede it-faglighed på baggrund af de øvrige it-
anvendelser i gymnasiet. Dette er et eksempel på, hvordan it-anvendelse kan udvikle sig til en begynden-
de anvendelsesorienteret it-faglighed, fordi fokus skifter fra it som redskab til understøttelse af faglige 
mål i fx Dansk til at handle om, hvad it-anvendelse er og kan bruges til i sig selv. Dvs. en grundlæggende 
interesse for it-anvendelsen i sig selv og som tema for undervisningen frem for fokus på en faglighed som 
dansk, samfundsfag eller lignende. 
Faget Multimedier, hvor den røde tråd er kommunikation, må opfattes som en specialiseret progression i 
dybden for it-anvendelsen indenfor fx billed- eller designprogrammer, der kan have været anvendt i fx 
billedkunst i grundskolen. 
 
It-tilgange i gymnasieuddannelsen (stx) 
På lige fod med at skolens leder skal sikre, at der er tydelige mål for elevernes faglige, almene og person-
lige kompetencer (§ 78), så skal ledelsen sikre elevernes ’grundlæggende it-kompetencer, herunder en 
sikring af, at eleverne behersker it-baserede kommunikationsfora.’ (§78, stk.2,1). Hertil føjes i § 88, stk. 
2, at skriftlige arbejder kan være it-produktioner og multimedieprodukter mm. Det er ikke nærmere 
defineret, hvad elevernes ’grundlæggende it-kompetencer er’, men eksemplet med de it-baserede kom-
munikationsfora (fx Lectio, First Class mv.) indikerer, at det forsat er anvendelsesorienterede it-
kompetencer, der er tale om, som fx understøtter kommunikation i forbindelse med skolearbejdet, rette-
processer eller formidling i andre former for skriftligt arbejde end klassiske rapporter, jf. afsnittet ovenfor. 
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Disse ekstra §’er vedrørende undervisningens planlæggelse og gennemførelse (§ 78) og skriftligt arbejde 
(§ 88) understøtter billedet, der tegnes af it-tilgangen på det gymnasiale niveau på baggrund af it-
anvendelser og it-faglighed på dette uddannelsestrin.  
 
Det er en it-tilgang, der bygger videre på grundskolens it-tilgang, forstået som progression i bredden af it-
tilgangen, hvor it ikke har en egen faglighed, men i stigende grad er et hjælpemiddel og undervisnings-
middel i diverse fag, herunder et hjælpemiddel til udvikling af almene kompetencer via fx konferencesy-
stemer, videndeling, kommunikation mv.. Det er interessant, at valgfaget programmering, her set som 
udtryk for en datalogisk it-faglighed, beskrives som et bidrag til den almene dannelse, der overordnet er 
formålet med stx- uddannelsen, når alle øvrige fag i uddannelsen opfatter it som it-anvendelse uden den 
’alment dannende it-faglighed’. Det peger på, at det netop er den datalogiske it-faglighed, der toner frem i 
faget programmering, hvor it ikke længere er et redskab, der tjener andre faglige mål og metoder, men er 
en faglighed i sig selv. 
Lov om studentereksamen LBK nr. 791 af 24/07/2008 nævner ikke it. 
 
De it-faglige valgfag giver mulighed for et afsæt for primært den anvendelsesorienterede it-faglighed, der 
kan bygges videre på på bachelorniveauet i uddannelsessystemet. Men disse anvendelsesorienterede it-fag 
er ikke valgfag, der vil kunne være et afsæt for en fælles it-faglighed på det gymnasiale niveau. Mediefa-
get er en videreførelse af tekstbehandling og medie-faget i grundskolen, hvor det er anvendelsesaspektet, 
der er i forgrunden. Gymnasieeleverne tilbydes med andre ord it-faglighed gennem valgfaget programme-
ring, hvor det er den datalogiske it-faglighed og gennem de to øvrige anvendelsesorienterede it-faglige 
valgfag, hvis deres skole vælger at udbyde dem. 
 
Universitetet, bachelor- niveau 
Der indgår tre videregående bacheloruddannelser i analysen, hhv. Informationsvidenskab (HUM-fakultet) 
og It samt Datalogi (begge NAT-fakultet). 
 
It-anvendelser på bachelor-studierne 
For bacheloruddannelsen i It, står der ikke noget om anvendelsen af it i studieordningen, herunder opnåe-
de kompetencer. Optagelseskravene fokuserer på matematik A, dansk A og engelsk B og inddrager ikke 
nogle af de mulige valgfag fra gymnasiet. Vægten ligger på beskrivelsen af de teoretiske, eksperimentelle 
og praktiske discipliner, som den datalogisk it-faglighed udgøres af og den studerendes kendskab og 
beherskelse heraf. 
 
Det samme gør sig gældende for Datalogi bacheloruddannelsen. Når man klikker på linkene til fagpakker 
og kursusbeskrivelser relateret til de to uddannelser, de såkaldte målbeskrivelser for uddannelseselemen-
terne, finder man heller ikke her oplysninger om it-anvendelsen. Det er værd at bemærke, at flere af de 
datalogiske fag, fx introduktion til programmering, indgår i andre naturvidenskabelige uddannelser, fx 
biologi. Dermed konverteres it-fagligheden til it-anvendelse i andre naturvidenskabelige fag, hvilket er en 
fortsættelse af den tydelige struktur i uddannelsessystemet indtil dette uddannelsesniveau. 
 
Optagelse på bacheloruddannelsen i Informationsvidenskab fordrer en bestået gymnasial adgangsgivende 
eksamen eller en bestået uddannelse som multimediedesigner (uddannelsens C-linje). Der står ikke noget 
om it-anvendelse i studieordningen eller i uddannelsens enkelte discipliner, men i flere af disciplinerne er 
’it-anvendelse’ tema for en faglig analyse, fx i disciplinen Historie og samfundsvidenskab, hvor der 
indgår teori og begreber om indførelse og anvendelse af it i organisationer. 
 
Progressionen i it-anvendelse både i bredden og i dybden fra grundskolen og gymnasiet afbrydes i de 
officielle dokumenter mellem gymnasiet og universitetsniveauet, idet it-anvendelse slet ikke omtales på 
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det universitære niveau. Det betyder ikke, at der ikke er en progression i praksis, den kan blot ikke spores 
i studieordningerne. Formentlig er dette forventeligt, idet fokus i undersøgelsen netop er på bachelorud-
dannelser, hvor det it-faglige er i centrum. Det skal forstås på den måde, at hvis der er beskrevne it-
anvendelser for uddannelsen, så er det antageligt ikke en uddannelse, der samtidig fokuserer på it-
faglighed. For de it-faglige uddannelser er it det faglige omdrejningspunkt, og it-anvendelser som redskab 
til at understøtte det it-faglige er ikke relevante i forhold til kompetencemålbeskrivelserne i de officielle 
styredokumenter. 
 
It-faglighed og It-tilgange i bachelor-uddannelserne 
Det giver ikke mening at adskille it-faglighed og it-tilgange fra hinanden på bachelorniveauet, idet it-
tilgangen så at sige er den ekspliciterede it-faglighed i styredokumenterne. Man kan tale om, at de tre 
uddannelser udtrykker forskellige sider af it-fagligheden, men it opfattes i alle tre uddannelser primært 
som en faglighed og ikke som et redskab eller et værktøj. Der kan dog iagttages forskellige it-tilgange i 
spil i de tre uddannelser. 
It- og datalogiuddannelserne ligger tæt på hinanden i beskrivelsesformen, hvor it-uddannelsen dog i 
højere grad bevidst er tværfagligt fokuseret på forretning, datalogi og design. Informationsvidenskab 
handler mere om at kunne vurdere it og dens potentiale i organisationerne og konkrete brugssituationer, 
men der omtales basale færdigheder i konstruktion af programmer. 
For både it-bacheloruddannelsen og datalogi omtales de faglige kompetencer indenfor matematik og 
statistik som faglige kompetencer, ’der er nødvendige for forståelse og anvendelse af de datalogiske/ it-
faglige discipliner’.  
 
Progressionsmæssigt har it-fagligheden heller ikke meget at bygge på, idet gymnasiet fortrinsvist har it-
faglighed af typen anvendelsesorienteret it-faglighed, og det på valgfagsniveau, og det anvendelsesorien-
terede er fraværende i beskrivelsen af it-fagligheden i styredokumenterne på dette uddannelsesniveau. 
Eneste mulighed er valgfaget Programmering i gymnasiet, der i sin formålsparagraf lægger op til datalo-
gisk it-faglighed forstået som it-faglighed som et tema for undervisningen. 
 
Derudover er det interessant, at matematik og statistik omtales som nødvendige kompetencer for at forstå 
de datalogiske/ it-faglige discipliner. Det peger på, at den datalogiske it-faglige progression i dybden 
mellem gymnasiet og universitetet muligvis kan baseres på matematikfaget i stx-uddannelsen, hvilket 
optagelseskravene til uddannelsen da også signalerer. Fremhævelsen af hhv. Dansk på A niveau og 
Engelsk på B-niveau indikerer et ønske om, at de studerende har disse redskabsfag for den datalogiske it-
faglighed på plads, så de kan gennemføre studiet. Dermed understreges pointen om, at den faglighed, der 
var fremherskende på stx-uddannelsen (dansk, engelsk og matematik), som her underordnede it-
fagligheden, på universitetet selv er underordnet den datalogiske it-faglighed. 
 
Delkonklusion 
Analysen af styredokumenter fokuserer på de formelle forestillinger om, hvordan progressionen vedrø-
rende it-anvendelse og it-faglighed skal håndteres i uddannelsessystemet. De følgende to progressionsfi-
gurer opsummerer billedet: 
 
It-anvendelse: (pilene symboliserer progression mellem niveauer), figur 4. 
Figuren illustrerer progressionen i dybden og bredden for it-anvendelse, dels fra grundskolen til gymnasi-
et og dels mellem fagene på gymnasieuddannelsen, også både i dybden og bredden forstået på den måde, 
at fag indenfor rammerne af den 3-årige stx-uddannelse har indbygget muligheden for progression i 
bredden og dybden imellem sig. Efter gymnasiet afbrydes progressionen i it-anvendelsen og datalogisk it-
faglige studier. 
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Figur 4: Progressionsdiagram for it-anvendelse 
 
It-faglighed: (Pilene symboliserer progression, mørk pil = datalogisk it-faglighed, lys= anvendelsesorien-
teret it-faglighed). Figur 5. 
Figuren illustrerer, at den anvendelsesorienterede it-faglighed progredierer fra grundskolen til gymnasium 
og fortsætter igennem gymnasiet baseret på de forskellige fag i denne uddannelse (fx mellem Informati-
onsteknologi (valgfag) og samfundsfag, det er dog kun et fåtal, der vælger de it-faglige valgfag i gymna-
siet). I modsætning til it-anvendelse er anvendelsesorienteret it-faglighed en progression mellem grund-
skolen og gymnasiet, som beror på sammenhæng mellem et valgfag i grundskolen og mediefaget (valg-
fag) i gymnasiet. Derfor er pilen brudt op. Mellem gymnasiet og universitet kan progressionen i den 
datalogiske it-faglighed baseres på valgfaget Programmering samt fællesfaget matematik og herunder 
statistik. Det er ikke vist i fig. 5, at der måske er en datalogisk it-faglig progression mellem grundskolens 
valgfag edb og gymnasiets valgfag programmering, da denne sammenhæng er for usikker baseret på en 
iagttagelse af styringsdokumenterne alene. 

GYM 

UNI 

GS 

GS UNI 
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Figur5: Progressionsdiagram for it-faglighed   
 
Det er værd at bemærke, at progressionen i bredden for ingen af de to former for it-faglighed dækker hele 
uddannelsessystemet, og it-faglighed findes slet ikke som progression i dybden andet end mellem fagene 
indenfor de enkelte datalogisk it-faglige universitetsstudier. 
 
OBSERVATIONER OG INTERVIEW 
Afsnittet vil indledningsvis præsentere nedslag i observationsmaterialet fra henholdsvis observationer i 
grundskolens ældste klassetrin og gymnasiets anden års elever og primært tredje års elever. De i parentes 
angivne tal er en reference til de empiriske informationer i form af tekster. Der kan således siges at være 
tale om en tolkning af tekster genereret af den empiriske undersøgelse. 
Derefter vil interviewteksterne blive tolket i forhold til de angivne ledeforskelle, hvor hovedtemaerne er 
it-faglighed og it-anvendelse med de tilhørende undertemaer progression, fagspecifik og generel it-
anvendelse. Et yderligere aspekt i undersøgelsen er en dreng/pige optik på begrundelser hvad angår it-
anvendelser og it-faglighed. Udgangspunktet for denne del af analysen er a) elever og studerendes tilgan-
ge til de nævnte temaer.  
   
Observationer 
Observationerne har været den indledende empiriske tilgang til genstandsfeltet og dermed fungeret som 
baggrundsinformation og inspirationskilde til de efterfølgende interviews med elever fra hhv. grundskolen 
og gymnasieskolen. Nedenfor er kort ridset op i hvilke kontekster, vi observerede. 
I grundskolen er der observeret undervisning i de dedikerede computerlokaler, det såkaldte it-lokale og på 
biblioteket. Her bruges computerne til opgaveskrivning og nogle, speciel drengene, bruger bl.a. compu-
terne til surfing, tjekker deres ”spil-accounts”, tjekker lidt musik og øvrige spil. Pigerne skriver i word og 
tjekker YouTube og Arto. (5) 
   

GYM 

UNI 

GS 

GS UNI 

Programmering, matema-
tik og statistik 

Tekstbehandling og 
medier (valgfag) Mediefag 
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I gymnasiet er der observeret traditionel klasseorganiseret undervisning med Powerpoint-fremlæggelser 
og gruppearbejde (emnearbejde). Eleverne har ikke problemer med at håndtere udarbejdelse af simple 
Powerpoints. Læreren har gjort opmærksom på, at eleverne ikke skal bruge tid på fancy effekter men 
derimod fokusere på indholdet. Der viser de fremlagte Powerpoints.  
Gruppearbejde i de tre forskellige klasser forløber stort set på samme måde. En elev fører ”pennen”, flere 
af disse er elever, der kan 10-fingersystemet. Et vigtigt kriterium er ifølge eleverne, at arbejdet skal være 
effektivt, i forståelsen tidsforbruget skal holdes på et minimum. Der er ikke markant forskel på, om det er 
drenge eller piger, der har skrivefunktionen i gruppen. Nettet bliver brugt flittigt til informationssøgning. 
Det samme gør de forskellige fagbøger og fotokopier. (4) 
 
Interview 
Efter citater følger et referencenummer, som kan genfindes i listen over interviews i bilag 1. I dette afsnit 
drejer det sig om referencenumrene 2, 4, 5, 7 og 9.   
 
It-anvendelse, fra grundskole til universitet 
Hvor meget it bruges i grundskolen og gymnasiets undervisning afhænger i høj grad af den enkelte lærer. 
Det drejer sig således ikke om fag og disses ”behov” for it-anvendelse men om personrelaterede tilgange, 
herunder kvalifikationer og kompetencer, hvad angår brugen af it. Der er således stor variation, når det 
handler om hvor ofte, i hvilke fag og hvilke it-anvendelser, der aktualiseres ifølge informanterne.  
 
Med hensyn til forventninger til gymnasiet i grundskolen ”føler de sig klar og”, de forestiller sig, at ”it 
bliver brugt meget” og i interviewet med pigegruppen fortsætter de med at fortælle, at ” ”de skal bare 
blive lidt bedre til excel”. I drengegruppen er forventningerne ligeledes, at it bliver brugt hyppigere end i 
grundskolen, og det ser de frem til, både med hensyn til it-anvendelser som tekstbehandling, Powerpoint, 
Publisher og net-brug. (5) 
 
Vender vi os mod gymnasielevernes refleksioner over deres grundskoletid og it-anvendelser, fortæller de 
ligeledes om stor variation i omfanget af it-brug. Det gælder både de enkelte fag og antallet af forskellige 
programprodukter, der er blevet brugt. Der er bred enighed om, at de i folkeskolen har fået mulighed for 
at få basale færdigheder inden for Officepakken, dvs. færdigheder i brug af tekstbehandling, regneark og 
Powerpoint. Derudover fremhævede de muligheden for at lære 10-fingersystemet, som de anså for vær-
digfuldt. Informanterne skelnede mellem færdigheder opnået på mellemtrinet (brug af tekstbehandling, 
regneark og Powerpoint.) og så det bare at bruge disse færdigheder ”uden at tænke over det” på sluttrinet. 
De nævner endvidere, at de på sluttrinnet fik mulighed for at bruge emu’en og alternative tilgange til det 
faglige stof via nettet, hvilket de fandt spændende. (4) 
 
Den største forskel på at være elev i grundskolen og elev i gymnasiet er ifølge informanterne, at de ikke 
brugt lectio eller lign. informations/administrative systemer i grundskolen, og at det derfor var en om-
væltning for dem, da det krævede, at de af eget initiativ holdt sig ajour og ikke via stamklasselokalets 
tavle med MIS (Må Ikke Slettes) blev holdt ajour. (4) 
 
Der er ikke nogen af informanterne, der mener, at det var en svær overgang fra grundskole til gymnasium, 
når det drejer sig om brug af diverse redskabsprogrammer, og betegner det som ”en glidende overgang” 
(4) og ”Fra grundskole til gymnasium, det har kørt stille og roligt opad”. (2)    
 
Mht. maskinressourcer fortæller informanterne, at de i grundskolen havde en ”vogn med bærbare på”, 
som man kunne låne, men de blev sjældent brugt. Endvidere bemærker de, at der i grundskolen ikke var 
nogen, der havde deres egne bærbare med, og ”her på gymnasiet er det ikke nødvendigt at tage dem med, 
for der er gode computere i på skolen.”. Gymnasiet har et antal computerrum, hvor eleverne kan arbejde. 
(4) Videre fortæller en af eleverne: 
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Det er ikke nødvendigt at tage sin bærbare med i klassen, kun hvis man skriver sine noter 
på den.. men vi bruger den ikke ..der er kun et par stykker der gør det i vores klasse.. man 
kommer bare til at bruge den til noget andet…der er trådløst net. (4) 

 
En anden elev fortæller, at de fleste af eleverne i en af parallelklasserne tager deres pc’ere med i skole. 
”Det afhænger af klassen”. (4)   
En udfoldelse af brugen af bærbare computere kan genfindes i flere forskningsrapporter (fx Mathiasen 
2002, 2003, 2005). 
 
En 3. års gymnasieelev fortæller om overgangen fra grundskole til gymnasiet: ”det var træls at skulle 
skifte klasseværelse hele tiden men samtidig rart at kunne bruge nettet på skolen, så de kunne få info fra 
lectio om skema, skemaændringer osv. ”. (4) Her handler overgangsudfordringen primært i at kunne 
håndtere, at der ikke mere er de vante rutiner og omgivelser. Samtidig fortæller det om en accept af større 
krav til selvstændighed, og at man på eget initiativ skal holde sig ajour i Lectio. ”Hvis ikke man gør det er 
man uden for.” (4) 
  
I et af interviewene med en af universitetsstuderende gives der udtryk for, at der var tale om anderledes 
brug af it i gymnasiet i forhold til i grundskolen. I gymnasiet brugte de ikke fagprogrammer til fx frem-
medsprogsundervisningen. Grundskolen har ”rustet godt nok […] Den stærkeste omvæltning var, at alt 
skulle afleveres i tekstbehandling”, og netop tekstbehandling er det programmel, der bliver brugt hyppigst 
og det til notetagen og afleveringer. (7)   
 
Med hensyn til udvidelsen af programrepertoiret fortælles, at der ikke er kommet ret mange nye pro-
grammer til (matematik er et eksempel på et fag, hvor der anvendes et fagspecifikt program). Det er 
stadig Officepakken og specielt tekstbehandling, som anvendes. Den væsentligste udfordring har været at 
”skulle bruge Lectio og FirstClass lige fra første dag”. (4)     
 
Gymnasieleverne forventer, at it-anvendelsesniveauet falder, når de kommer på universitetet: ”det er 
meget bøger og så at skrive opgaver, ikke så meget søgning, som vi har brugt meget tid på i gymnasiet, 
altså søg noget materiale selv[… ] men selvfølgelig, det kommer an på fag, i musik er vi aldrig på nettet, 
men det kommer også an på hvilke opgaver…”, og de forventer, at det administrative, info-niveau, er det 
samme som i gymnasiet. Og samtidig ser nogle elever det som en et problem, at de selv kan styre deres 
studieaktiviteter i bredeste forstand, mens andre ser det som en mulighed: ”Det er skræmmende at skulle 
på UNI og der er ´givet slip´”, hvortil en af drenge siger: ”man kan vænne sig til det, man skal finde ny 
rutine.”. (4) 
 
Fra de universitetsstuderende nævnes, at det administrative system, det såkaldt LM- System, tillægges 
væsentlig betydning. En universitetsstuderende fortæller: ”Universitetet er noget helt andet, fx bruger vi 
Powerpoint hele tiden, både lærere og studerende og så bliver alt lagt op i AULA”. (7) 
 
It-faglighed, fra grundskole til universitet 
En gymnasieelev fortæller, at al ”edb-undervisning” i grundskolen var spil af tid. Informanten havde selv 
fundet ud af det. Men han ville gerne have lært noget om HTML-koder. (4) 
En universitetsstuderende husker tilbage på gymnasiets: 
  

Vi fik ikke længere it-kurser, det var forventet at det kom med fagene. Lectio blev kun 
brugt til skema, Fronter ikke meget, men vi havde en tavle med stifter, hvor alle meddelel-
ser blev sat op. (7) 
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En anden af de universitetsstuderende fortæller, at hun gerne ville have lært mere om it i gymnasiet. 
Egentligt ville hun gerne have programmeret mere, ”så det ikke er så svært på universitetet, men det kan 
man så nok ikke få ind i gymnasiet, fordi det skal være fangende og integrerende”. (2)   
 
Denne studerende mener, at der mangler jævnaldrene rollemodeller mht. it-faglige tilgange. 
 

Programmering er sjovt og spændende, at se man kan få noget til at fungere på skærmen. 
Det er et skift fra at bare se programmerne udenpå og bare bruge dem som programmer til 
at kunne se, hvordan de fungerer, og få ting til at ske gennem programmeringen (2) 

. 
Hun fortæller, at der startede 43 studerende på it-Bac-uddannelsen i 2008, og knap 25 % er droppet ud i 
løbet af det første år. Endvidere kunne hun oplyse, at der var en pige ud af de 43 studerende, der startede 
på uddannelsen. 
 

Mange af dem, der er hoppet fra ville gerne mere end programmering, men de synes at 
programmeringen fyldte for meget og at det var for svært […] Programmeringsforelæsnin-
gerne er lagt an på, at folk kan noget. Vi har kvartersemestre og det går stærkt! (2) 

 
Denne problemstilling uddybes: ”Det er frustrerende, at blive smidt ud i afleveringer der er så svære, så 
man ikke kan lave dem selv”. (7) 
 
Samtidig fortæller de studerende, at blandt de studerende, der er tilbage på uddannelserne, falder pro-
grammering dem ikke svært, hvilket skyldes, at de fleste har arbejdet med computere i deres fritid siden, 
de gik i grundskolen.  
 
Med hensyn til valgfaget datalogi i gymnasiet, set i forhold til den datalogiske faglighed de studerende 
møder på datalogistudiet, fortæller en studerende, at dette valgfag ikke repræsenterer det, de møder på 
datalogistudiet. De lærte lidt at programmere og fik lidt viden om de lavere lag i computeren.  

 
faget i gymnasiet fokuserer på programmering, men den drejning, jeg har på min datalogi-
uddannelse er ikke programmering, og jeg kan nævne masser af kurser jeg har haft her, 
som ikke er dækket i valgfaget, fx algoritmer, datastrukturer, automater og regularitet, 
brugbarhed osv., den teoretiske, matematiske del, den var der overhovedet ikke. (9) 
 

En anden studerende fortæller: ”Hvis jeg havde taget Datalogi valgfaget i gymnasiet, så havde jeg ikke 
læst datalogi”. (9) Hun mener, at eleverne i gymnasiet får en forkert forståelse af begrebet datalogi, hvis 
den eneste kilde til information er gymnasiets valgfag. Dette suppleres med følgende:   
”Det var en overraskelse at opdage, at matematik og datalogi hænger sammen! Jeg troede at datalogi ville 
være meget mere programmering”, og dette udfoldes af en studerende:  
 

Når man starter, så er der et 7 ugers kursus, der behandler alle 7 dele af datalogien. Det er 
et alt for stort spring fra det, eleverne ved noget om på gymnasiet. Det var svært at over-
skue. Det var om Linux, compilere og alt muligt, og bare det at finde ind til de systemer, 
man skulle programmere i var svært. (9) 

 
De datalogistuderende er enige om, at fordi de i gymnasiet ” har fået lov til at bruge nogle meget smarte 
lommeregnere så de ikke behøver regne mellemregningerne ud.. den skal bare fødes med ligningen”, har 
det betydet, at de føler sig for dårlige til matematikken, og ”det gør det ikke nemmere at bygge bro til 
datalogiens teoretiske del”. (9) Videre uddybes problemstillingen, idet de studerende påpeger, at datalogi 
bl.a. har fokus på algoritmer og optimeringsproblemstillinger. ”Det hører man ikke om i gymnasiets 



Overgangsproblemer som udfordringer i uddannelsessystemet  
 

 
 
 35 

matematik timer, der er det mere de klassiske discipliner, men man kunne lave brobygning til datalogi ved 
at inddrage fx gennem optimering, algoritmer og kryptologi.” (9)   
 
It-tilgange, fra grundskole til universitet 
Vi har valgt i dette afsnit om it-tilgange at udfolde et kønsperspektiv i relation til it-tilgang, fordi dette er 
noget, der ekspliciteres af flere interviewpersoner uden at de er blevet opfordret til det, og dermed før vi 
aktualiserede de i spørgerammen planlagte spørgsmål om samme tema.  
 
I grundskolen kan følgende 3 eksempler illustrere forskellige it-tilgange for pigerne. Eksemplerne viser, 
at it-tilgangene handler om, at it er et redskab til at lave tingene pæne med, så det er flot at vise frem. It 
opfattes formentlig ikke som en faglige udfordring, og det bliver i længden kedeligt at bruge det for meget 
til at lave flotte ting med. It kan godt være spændende, det kommer an på hvad emnet er. Eleverne har et 
emne om Island på computeren, hvor de bruger Publisher:  
 

Det er spændende at vide noget om Island. Det er sjovt at lave det på computeren i stedet for 
at lave det i hånden, fordi de ting man laver, bliver pæne. (5) 
 

Pigerne fortæller videre, at Powerpoint også kan være spændende.  
 

Det er noget vi næsten lige har lært, for et halv år siden. Det sjove ved Powerpoint. er at man 
kan lave så mange forskellige ting, og baggrunde, og vise hvad man kan, og alt muligt der. 
Det er fedt at vise det, man har lavet, hvis det er flot. (5) 

 
Men fascinationen holder ikke evigt 
 

It er kedeligt, når man bruger det for meget. Det er fedt, at man bruger det en gang i mellem. 
(5) 

 
Følgende sammensatte udsagn opsummerer, hvilken tilgang pigerne i denne 7. klasse har til it, og hvor-
dan de iagttager, at drengenes it-tilgang er: 
 

Jeg tror måske, at der er flere drenge, der har lyst til at sidde ved en computer hele dagen’. 
’Drengene synes computere er fedt, fordi de kan sidde og surfe og fordi de ikke skriver så 
pænt.’ Drengene bruger også computeren til at være på msn og Arto og sådan noget. De spil-
ler WOW (…) og så det der drengespil, hvor de skyder. (5) 
 

Herudover fortæller pigerne, at den enes far bruger computeren. De fremhæver, at drengene spiller, også 
de små brødre, og at de sidder hver eneste dag ved computeren. Endelig forklarer pigerne, at drengene 
heller ikke kan finde ud af Excel – undtagen de computerkloge – hvilket ses som et udtryk for, at der i 
skolesammenhæng ikke er forskel på, hvad piger og drenge kan. 
 
Drengene på 7. klassetrin siger følgende om deres egne it-tilgange, og hvor den kommer fra. Det centrale 
er deres udsagn om, at de godt kan ”lide” computeren. Drengene udtaler sig også om, hvordan pigernes it-
tilgang er: 
  

Begge mine forældre arbejder jo med it, så det smitter lidt af, jeg er jo vokset op med compu-
tere. Haft computere siden de var små […] drengene er bedre til at søge på nettet end piger-
ne[…] Det er bare sjovt at spille på dem, internetspil, Gratisting, Counterstrike […] Der er 
for lidt computer i skolen, de bruger det sjældent, op til 1 gang hver 3. uge. (5) 
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Om pigernes brug af computere konstateres følgende: ”de bruger den nok ikke til det store, tror jeg”. (5) 
 

En af drengene siger, at drenge typisk er bedre til computere end pigerne, fordi drengene bruger mere tid 
ved computeren end pigerne. Pigerne spørger drengene om hjælp, når de ikke kan finde ud af fx layout-
funktionerne. 
 
Ifølge interview med gymnasieelever er det drengene i grundskolen, der kan ”det med computeren”, dog 
modereres dette: ”det er dog ikke alle drengene, der er nogle få drenge, der ikke har interesse i it og heller 
ikke kan ”noget it”, og så er der ”nogle få piger, der har interesse i it og kan en masse med deres compute-
re”. (4) 
 
Mht. dreng/pige distinktionen er informanterne enige om, at ”i gymnasiet har det udlignet sig, altså de 
grundlæggende ting… men jeg ville altid ringe til en dreng, hvis jeg ikke kan finde ud af noget med 
computeren ” (sagt af pige-informant). (4) Begrundelsen er, at hun ser disse drenge som nogle, der har 
leget med computere og synes, det er spændende at udforske, hvad den kan og finde løsninger, når fx 
printeren eller nettet ikke virker. 
 
Ifølge de interviewede gymnasieelever kan ca. 90 % af gymnasieeleverne de grundlæggende redskaber og 
dermed det, der er nødvendige i gymnasiet. De sidste 10 % har en mere avancerede viden og kunnen om 
computeren. I disse procentsatser er kønsfordelingen ligelig. Med andre ord, de oplever, at der er lige 
mange piger og drenge i de to grupper. (4) 
 
Informanterne er enige om, at det er interesse for it/pc/nettet/spil mm, der er den drivende kraft, og at der 
er nogle ganske få piger, der er lige så dygtige som de dygtigste drenge, og at der er nogle få drenge, der 
er lige så dårlige som de dårligste piger. Interesse er nøgleordet ifølge de 4 informanter. (4)  
 
En pointe, som de datalogistuderende kan fortælle, er, at ”Det er ikke en teknologi-fascination for piger-
ne. Pigerne er optagede af matematisk teori og HCI (red: Human Computer Interaction) og drengene er 
optaget af det hele.” Det har været tabu for drengene at være interesserede i HCI, men nu er det ok igen. 
Drengene er mere vilde med at spille i grundskolen. De ville lege. Pigerne chattede, drengene spillede, 
sådan var det i GS og GYM, hvilket også er illustreret af udsagnene fra 7. klasses eleverne ovenfor. (9) 
 
Informanterne er enige om, at drengene har teknisk viden, som piger ikke har, fordi de er interesseret i, at 
computerne virker, i netværk, i sammenhæng med forskellige programmer kan computeren køre osv.. 
 
En af de studerende formulerer det på følgende måde: 
 

De prøver og prøver og låner kode og efterligner. Drengene er interesserede i, hvad der får 
programmerne til at virke og ikke bare at bruge dem – allerede fra de er 12 år. Piger ved 
ikke, hvad it handler om. Word fx er ikke it, men det kan pigerne godt bruge. Piger har ty-
pisk ikke været så interesserede i spil, men det er de mere nu – så måske kommer der også 
snart piger, der er ’selvlærte’ i it fra 12-års alderen?!... De (red: drengene) kan løse en pro-
grammeringsopgave i løbet af 5 minutter, hvor jeg skal bruge flere timer[…]Jeg kan ikke 
se mig selv sidde og nørde foran computeren. Pigerne tænker mere ’udover’ it, de tænker 
på andre ting end bare computeren. Det skal ikke bare være mandehumor og mandeverden, 
pigerne er mere sociale. (2) 

 
Der en enighed om, at der ikke er forskel på piger og drenges kunnen i grundskolen, dog nævnes at flere 
drenge i de store klasser kan lidt mere. Som en studerende nævner: ”Man har altid tænkt computere og 
drenge, fordi de har spillet meget, pigerne er først gået i gang, da mail osv. blev noget, der var muligt.” og 
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videre i gymnasiet handlede det for pigerne om ”Mail, messenger, søgefunktioner og at drengene kunne 
mere it, fordi de var mere interesserede i installering af computerspil, netværk, fildeling”. (9) 
 
En konsekvens af drenges tilgang er, at udover ”at drengene i 12-års alderen er selvlærte og så kan de 
finde på at gå på htx” fremsættes en tilgange af, at ” de kan det, der skal til for at ’stjæle’, hvor det det 
handler om er at gå ind og finde andres koder og så gå efter det du vil.. at låne/stjæle”. (2) 
 
En af de studerende har følgende melding: ”Lad være at kalde det en it-bac, det skræmmer folk væk.” 
Hendes pointe er, at it ikke appellere til en bredere målgruppe. Dette underbygges af, at ”i dag er der flere 
computere i folkeskolen, men it og piger er for nørdet”. Med andre ord forbindes begrebet it med nogle 
særlige og specifikke kompetencer, som informanterne ikke ser som attraktive i enhver henseende. Men 
samtidig skal nævnes, at netop det særegne ved at være studerende indenfor it-faglighed kan have en 
status af en vis sejhed. Og det gælder specielt, hvis man er i den promilledel, der gælder kvinderne.      
 

Men jeg tror på, at stædighed er en stor del af pigerne holder ved her. Vi piger vil vise 
drengene og it-verden at vi også kan. Vi kan også blive gode indenfor disse områder, som i 
dag mest er mandepræget verden. Piger kan godt blive gode til programmering, men vi 
tænker lidt udover programmering (2)  
 

Informanterne på it-uddannelserne inddrager en social dimension: 
  

På en datalogisk uddannelse er humoren ofte præget af sort drenge humor, da vi igen er for 
få piger til at få trumfet nogen af vores tøse-humor igennem. Det mener jeg er ret ærgerligt, 
da jeg mener at piger i dag stadig har nogle kvaliteter drenge ikke på samme måde råder 
over. De forskellige køn har hver især kvaliteter, som gør at de fungere godt sammen, og 
derfor vil det for uddannelserne være sundt der kom lidt flere piger, der kunne hjælpe det 
sociale fællesskab mere på vej. (2) 

 
Vender vi tilbage til informanterne fra gymnasiet, skal en af drenges udtalelser her nævnes: 
 

tempomæssigt har drengene nemmere ved at sætte ting sammen, og de skriver hurtigt, de 
er vant til at bruge tastaturet og forskellige typer genvejstaster, de fleste har jo spillet siden 
folkeskolen. (4)  
 

Samme tema er aktualiseret i flg. citat fra en af de universitetsstuderende: 
 

Pigerne vil ikke blot have at vide at der skal to ++ foran et tegn og så bare gøre det fra nu 
af, de vil have en forklaring, piger VIL forstå og kunne forklare, hvorfor de gør som de 
gør, trin for trin. Drengene siger bare ok, så er det sådan, og det virker og det er nok (7) 
 

Og en drenge-informant siger opfølgende: ”piger er mere grundig, når de skal finde en hjemmeside og når 
de skal læse den og bruge den.” (4) Dette tema har bl.a. S. Turkle, (Turkle, 1987) skrevet om og beskrevet 
drenge og pigers forskellige tilgange til teknologien.  
 
Gymnasieeleverne nævner, at ”Når noget (it, red.) ikke fungere i klassen, så er det altid en af drenge, 
læreren spørger om hjælp… og det er fordomme … for nogle piger kan godt”. (4)   
 
Med andre ord bidrager lærere og elever på hver deres felt til it-forventninger i bredeste forstand. Dette 
gælder videre til det universitære system, hvor det ifølge informanterne giver anerkendelse at læse datalo-
gi. Det afføder reaktioner: ”Det er som om, at enten så man kan ikke finde ud af datalogi, hvis man er 
pige, eller også er det helt vildt sejt”. (9) 
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Netop det, at der er noget speciel ved at være kvindelig studerende på en it-uddannelse på universitetet, 
pikerer nogle af informanterne: 
 

Den gang der var ’åbent hus’ for naturvidenskaben, hvorfor er det så pigerne, der bliver 
fremhævet? På alle plakaterne var der piger. Men det er jo forkert. Et studie skal jo heller 
ikke sælges på, at der er en pige på holdet. Når alle ved, at der ikke er ret mange piger, så 
kommer det til at virke helt desperat. Det skal ikke være piger for pigernes skyld. (9) 
 

 
I ovenstående citat ligger der flere relevante temaer, som ikke kan blive udfoldet i denne rapport, men her 
skal det dog nævnes, at der er potentiale til en frugtbar diskussion om valg af it-uddannelser, herunder om 
der er basis for en specifik kønsrelateret tilgang.   
 
Delkonklusion 
Når eleverne i folkeskolen giver udtryk for deres forventninger til brugen af it i gymnasiet handler det om, 
at it-anvendelserne både i dybde og bredde vil vokse. Dette gør sig på sin vis også gældende for gymna-
sielevernes vedkommende, når det drejer om forventningerne til it-anvendelser på universitetet. For nogle 
af gymnasielevernes vedkommende lægges der et yderligere forventningslag på it-
anvendelsesperspektivet, idet de giver udtryk for at, fordi informationsflowet på universitetet primært vil 
foregå i et såkaldt learning- managementsystem (LM-system), skal de være ”voksne” med alt, hvad det 
for dem indebærer af ansvarlighed, disciplin arbejdsomhed osv.. De færreste af informanterne har brugt et 
LM-system i grundskolen, og med indgangen til gymnasiet mødte de forventninger til dem mht., at dette 
system skulle de selv holde sig ajour i. Hurdlen var ikke håndtering af denne it-platform, men at handle 
som forventet med og i dette system.  
 
Når de universitetsstuderende ser tilbage på deres gymnasietid og grundskoletid, giver de udtryk for en 
oplevelse af sammenhæng i forhold til it-anvendelser. Der er for dem ikke et gab mellem it-anvendelser, 
de husker, de brugte i grundskolen og det, de forventede at skulle bruge it til i gymnasiet. Helt centralt 
står tekstbehandling til opgaveproduktion, hvor stadig flere funktionaliteter er blevet aktiveret gennem 
folkeskole og gymnasiet. Powerpoint nævnes endvidere som en applikation, som gradvist er blevet 
udfoldet i form af stadig mere avanceret brug. Gymnasieelevernes tilbageblik på deres it-anvendelser i 
grundskolen giver det samme billede som for de universitetsstuderende. Dermed bekræftes særligt pro-
gressionen i dybden indenfor it-anvendelser mellem grundskolen og gymnasiet. 
 
Med hensyn til it-fagligheden fra grundskole til universitetet er der bred enighed om, at denne ikke har 
været i højsædet i grundskolen og i gymnasiet. Specielt den datalogiske it-faglighed opleves som fravæ-
rende. Når det gælder den anvendelsesorienterede it-faglighed husker gymnasielever og universitetsstude-
rende ikke meget, der kan betegnes som mindeværdigt. Nogle husker ikke, at de har deltaget i anvendel-
sesorienterede it-faglig undervisning, og andre har kritiske holdninger til den undervisning, der blev 
aktualiseret. 
 
De fleste af informanterne giver udtryk for en it-tilgang, der overordnet kan betegnes som positiv. Der er 
imidlertid variationer, når det gælder argumenter for denne it-tilgang. Der er tydelige forskelle på piger og 
drenges it-tilgang, som de fremstår i de foretagne interviews. Når det drejer sig om pigernes tilgang, 
handler det ikke om datalogisk it-faglighed men om it-anvendelser, både redskabsapplikationer og brugen 
af nettet. Deres tilgang til afleveringer og præsentationer handler ofte om, at det skal se ”pænt ud”. Piger-
ne interessere sig sjældent for teknikken, men vil gerne bruge it når teknologien fremstår som nyttig for 
dem. Piger benytter hyppigt nettet til informationssøgning og mange frekventerer jævnligt facebook o. 
lign. 
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Det er ikke teknologifascinationen, der styre pigernes tilgang, men anvendelsesmulighederne og deres 
nytteværdig. Når det gælder de interviewede kvindelige universitetsstuderende inden for it-uddannelser, 
er det heller ikke fascinationen af teknologien men en datalogisk it-faglighed, der er i fokus.   
 
Drengene har overvejende en it-tilgang, der ifølge informanterne kan karakteriseres som udforskende og 
legende. ”De prøver og prøver og låner koder og efterligner”. Deres it-tilgang, når det gælder den datalo-
giske it-faglige del af fagligheden, er mere styret af spørgsmålet: virker det/virker det ikke, og mindre 
styret af spørgsmålet: hvorfor virker det/hvorfor virker det ikke. Det sidste spørgsmål er ifølge informan-
terne det, pigerne interesserer sig for i it-faglige sammenhænge. Denne it-tilgang hos pigerne udmønter 
sig i et billede af pigerne som grundige og langsommere, når det gælder såvel it-anvendelse som it-
faglighed.    
 
Som det vides fra utallige undersøgelser har spil for mange af drengene en stor plads i it-
anvendelseslandskabet. Og ifølge informanterne har det den effekt, at drengene dels er hurtigere på 
tasterne og dels selv og sammen med ligesindede har opbygget en stor viden om såvel lavpraktiske 
problemer med printer, net osv. som viden om funktionaliteter i forskellige anvendte applikationer, 
herunder diverse netressourcer.        
 
KONKLUSION  
Der er mange parametre og mange optikker i spil, når fokus er på såvel it-anvendelse, it-faglighed og it-
tilgange. Det indledende billede af genstandsfeltets kompleksitet betyder, at der forskningsmæssigt må 
foretages valg med hensyn til fokus, hvilket kunne være foretaget anderledes, og det er så at sige præmis-
sen for forskningen (jf. Luhmann 2000: 62). 
Dermed også sagt at denne case blot åbner ballet, og at der er tale om et komplekst felt, der inviterer til 
fortsat forskning.  
 
Analysen af styredokumenter sætter fokus på de formelle forestillinger om, hvordan progressionen 
vedrørende it-anvendelse og it-faglighed skal håndteres i uddannelsessystemet.  
 
Progression hvad angår it-anvendelse fremstår som eksisterende i dybden og bredden, fra grundskolen til 
gymnasiet og undervejs i gymnasieuddannelsen, og progressionen kan tolkes som fraværende mellem 
gymnasiet og universitetet.   
 
Med hensyn til it-faglighed viser styredokumentanalysen, at den anvendelsesorienterede it-faglighed 
progredierer fra grundskolen til gymnasiet og fortsætter igennem gymnasiet baseret på de forskellige fag i 
denne uddannelse. I modsætning til it-anvendelse er dette en progression mellem grundskolen og gymna-
siet, som beror på sammenhæng mellem et valgfag i grundskolen og mediefaget i gymnasiet. Progressio-
nen går på valgfag, som ganske få vælger.   
 
Styredokumenterne beskriver indirekte en datalogisk it-faglige progression via faget matematik, men 
denne mulighed for datalogisk it-faglig progression udnyttes jf. elever og studerende ikke mellem uddan-
nelsesniveauerne (er ikke undersøgt mellem grundskolen og gymnasiet). Formentlig er det netop denne 
datalogisk it-faglige progression, der skal satses på med henblik på at skabe sammenhæng og aktualisere 
it-faglige uddannelsesvalg som fx pigerne, der siger, at det for dem ikke handler om teknologi-fascination 
men om at forstå og kende teorien bag tingene, fx den matematiske teori bag en optimeringsalgoritme. 
 
En pointe er, at progressionen i bredden for ingen af de to former for it-faglighed dækker hele uddannel-
sessystemet, og it-faglighed findes ikke som progression i dybden andet end mellem fagene indenfor de 
datalogisk it-faglige universitetsstudier. 
 



Overgangsproblemer som udfordringer i uddannelsessystemet  
 

 
 
 40 

Dermed er det til tider på den formelle side et spinkelt grundlag man bygger på, hvis man vil støtte 
overgange i uddannelsessystemet ved hjælp af it-anvendelse og it-faglighed som sammenhæng á la den 
tænkning, der er om studiekompetences funktion mellem uddannelsesniveauerne. Selve analyserne og 
observation af it-anvendelse og it-faglighed i grupperne af elever og studerende viser, at der er en aktuali-
seret it-platform at trække på, hvis man skulle vælge at satse mere på it-anvendelsen og it-fagligheden. 
 
Når eleverne i folkeskolen giver udtryk for deres forventninger til brugen af it i gymnasiet, handler det 
om, at it-anvendelserne både i dybde og bredde vil vokse. Dette gør sig på sin vis også gældende for 
gymnasielevernes vedkommende, når det drejer om forventningerne til it-anvendelser på universitetet. 
For nogle af gymnasielevernes vedkommende lægges der et yderligere forventningslag på it-
anvendelsesperspektivet, idet de giver udtryk for at, - fordi informationsflowet på universitetet primært vil 
foregå i et såkaldt learning- managementsystem (LM-system) - så skal de være ”voksne”, med alt hvad 
det for dem indebærer af ansvarlighed, disciplin arbejdsomhed osv. De færreste af informanterne har 
brugt et LM-system i grundskolen, og med indgangen til gymnasiet mødte de forventninger til dem med 
hensyn til at dette system skulle de selv holde sig ajour i. Hurdlen var ikke håndtering af denne it-
platform, men at handle som forventet med og i dette system.  
 
De universitetsstuderende giver, i et tilbageblik på deres gymnasietid og grundskoletid, udtryk for en 
oplevelse af sammenhæng i forhold til it-anvendelser. Der er for dem ikke et gab mellem it-anvendelser, 
de husker, de brugte i grundskolen, og det de forventede at skulle bruge it til i gymnasiet. Helt centralt 
står tekstbehandling til opgaveproduktion, hvor stadig flere funktionaliteter er blevet aktiveret gennem 
folkeskole og gymnasiet. Gymnasieelevernes tilbageblik på deres it-anvendelser i grundskolen giver det 
samme billede som for de universitetsstuderende.     
 
Der er bred enighed om, at it-fagligheden fra grundskole til universitetet ikke kan ses som en rød tråd, da 
denne kun sporadisk har været til stede i grundskolen og i gymnasiet. Specielt den datalogiske it-
faglighed opleves som fraværende. Når det gælder den anvendelsesorienterede it-faglighed, husker 
gymnasielever og universitetsstuderende ikke meget, der kan betegnes som undervisning i sådanne emner. 
Nogle husker ikke, at de har deltaget i anvendelsesorienterede it-faglig undervisning, andre har kritiske 
holdninger til den undervisning, der blev aktualiseret. 
 
De fleste af informanterne fra grundskolen og gymnasiet giver udtryk for en positiv tilgang til it som 
redskab. Der er imidlertid variationer, når det gælder argumenter for denne it-tilgang. Der er tydelige 
forskelle på piger og drenges it-tilgang, som de fremstår i de foretagne interviews. Når det drejer sig om 
pigernes tilgang, handler det ikke om datalogisk it-faglighed men om it-anvendelser, både redskabsappli-
kationer og brugen af nettet. Deres tilgang til afleveringer og præsentationer handler ofte om at det skal se 
”pænt ud”. Pigerne interesserer sig sjældent for teknikken men vil gerne bruge it, når teknologien fremstår 
som nyttig for dem. Piger benytter hyppigt nettet til informationssøgning, og mange frekventerer jævnligt 
facebook o. lign.. 
 
Det er ikke teknologifascinationen, der styrer pigernes tilgang, men anvendelsesmulighederne og deres 
nytteværdig, it i sig selv er ikke på længere sigt en motivationsfaktor. Når det gælder de interviewede 
universitetsstuderende inden for it-uddannelser, er det heller ikke fascinationen af teknologien men en 
datalogisk it-faglighed, der er i fokus.   
 
Drengene har overvejende en it-tilgang, der ifølge informanterne kan karakteriseres som udforskende og 
legende. Deres it-tilgang i relation til den datalogiske it-faglige del af fagligheden er mere styret af 
spørgsmålet om, det virker og mindre styret af spørgsmålet hvorfor, virker det. Det sidste spørgsmål er 
ifølge informanterne, det pigerne interesserer sig for i it-faglige sammenhænge. Denne it-tilgang hos 
pigerne udmønter sig i et billede af pigerne som grundige og langsommere, når det gælder såvel it-
anvendelse som it-faglighed. Det kan også give et billede af, at de kvindelige studerende tager det at 
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studere en akademisk disciplin alvorligt, mens den mandlige del af de studerende fortsætter deres legende 
og udforske tilgang til feltet. I den forbindelse kan nævnes, at spil for mange af de mandlige studerende 
vedkommende fylder en vis del af deres samlede aktiviteter. Og ifølge informanterne har det den effekt, at 
drengene dels er hurtigere på tasterne, og dels har selv har opbygget en stor viden om såvel konkrete 
problemer med printer, net osv. som viden om forskellige applikationer, herunder diverse netressourcer.  
Samtidig pointeres det, at flere af de mandlige studerende, der er inkarnerede spillere og dygtige til at 
håndtere maskinproblemer og bruge netværksteknologier, dropper ud af it-uddannelserne, fordi disse er 
meget mere end spil og håndtering af maskinel og programmel. Pigerne og de kvindelige studerende vil 
ifølge undersøgelsen oftere fravælge at bruge it, hvis det ikke umiddelbart har en nytteværdi, mens 
drengene og de mandlige studerende anvender it som en teknologi, der skal udforskes. Men mht. fordrede 
it-kompetencer i grundskolen og gymnasiet er der ikke forskelle på piger og drenges formåen. Der er til 
gengæld et mærkbart gab, når det gælder piger og drenges valg af videregående it-uddannelse. Her er 
pigerne fraværende og vælger, hvis de vælger en it-uddannelse, oftest en uddannelse med et humanistisk 
toning.  
 
ANBEFALINGER 
Hvis antagelsen er, at it-anvendelse 1) tænkes at kunne bidrage til undervisningsmiljøets mangfoldighed, 
2) ses som en nødvendig kompetence og 3) antages at kunne understøtte læring, så vil det være befor-
drende, at der fortsat og med øget styrke sættes fokus på it som emne i bredeste forstand, dvs. it-
anvendelse og anvendelsesorienteret it-faglighed. 
  
Hvis antagelsen er, at it-faglighed i grundskolen og gymnasiet kan bidrage til valg af it-relaterede univer-
sitetsuddannelser, så vil det være befordrende, at eleverne har mulighed for at stifte bekendtskab med it-
faglighed, hvor it-fagligheden er tema for undervisningen, fx i perspektiver som it og samfund, it og 
design, it og matematik. 
 
Hvis antagelsen er, at it indgår som et centralt tema i uddannelsessystemet, så vil det være befordrende for 
den konkrete udvikling af it’s rolle både i et it-anvendelsesperspektiv og et it-faglighedsperspektiv at 
fokuserer ikke kun på maskinelle ressourcer men også på hvilke øvrige ressourcer, der skal bringes i spil 
og med hvilken tyngde, - her tænkes fx på lærernes it-faglighed og deres didaktiske it-
anvendelseskompetencer såvel som inddragelse af elevernes it-kompetencer og interesse for it.          
 
 
DEN VIDERE FORSKNING 
Følgende spørgsmål kunne være udgangspunkt for kommende forskningsprojekter: 
 
Kan it spille en rolle i forbindelse med forsøg på reducering af såvel overgangsproblemer som håndtering 
af udfordringer i forbindelse med overgange i uddannelsessystemet? – i givet fald hvilken? 
 
Hvilke implicitte antagelser ligger der i uddannelsessystemet bag begrebet progression i forbindelse med 
niveauskifte i uddannelsessystemet? (fx at tilstedeværelse af progression fastholder elever og studerende i 
uddannelsessystemet) 
Og 
Hvilke nye antagelser kunne introduceres? (fx i forhold til en balance mellem progression, forandring og 
udfordring) 
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