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Startpunkt
Det er tvingende nødvendigt at få nye enheder og ny software integreret 
i undervisningen på din skole. Men det er ikke altid lige nemt at vælge den 
rigtige løsning. I denne vejledning gennemgår vi de vigtige trin, der ligger 
mellem definitionen af dit behov og til det endelige køb. De mest kritiske 
elementer i implementeringen af ny teknologi på din skole har nemlig ikke 
meget at gøre med, hvilke funktioner din bærbare computer har. Det er langt 
nemmere at komme igennem med nye idéer, hvis man har de berørte 
interessenter med på idéen.

Lad os gennemgå processen.

Hjælp til rejsen

  Teknologi giver et øget undervisningsudbytte og gør det lettere 

at skræddersy undervisningen til den enkelte elev.1

  Teknologi kan hjælpe lærerne med at få op til 30 % mere tid til 

undervisning.2

1, 2.  Rapporten "Microsoft Class of 2030"
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1. Definer behovet
Hvilke problemer og udfordringer kan teknologien løse? 
Hvilke fordele forventes de nye enheder at give? Hvordan 
vil denne teknologi hjælpe lærerne med at sikre et øget 
undervisningsudbytte? Det er ikke nok bare at have en tablet til 
hver elev. Det er ikke nok blot at bede lærerne om at integrere 
ny teknologi i klasseværelset. Der skal være et klart formål – hvilke 
problemer og udfordringer skal teknologien løse? 

Overvej nøje de forskellige grupper, hvis hverdag teknologien vil 
påvirke, og definer klart og tydeligt, hvilke fordele den kan have 
for både lærere og elever. Ved at nedfælde en behovserklæring, 
som både ledere og øvrige interessenter er enige om, kan 
du skabe det rette momentum for succes på den lange bane.

Skriv denne ned. Du får brug for den senere.
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Eksempler på velovervejede behovserklæringer

Udarbejd din behovserklæring
Ovenstående eksempler blev oprettet ved hjælp af denne struktur.

For at understøtte 1-1-læringen vil vi sikre, at alle elever har 
adgang til en tablet. Dette vil hjælpe eleverne med at fordybe 
sig mere i stoffet. Teknologien giver dem mulighed for at stille 
mere velovervejede spørgsmål og at gå mere i detaljen med 
de enkelte opgaver.

Sikkerhed og fortrolighed har førsteprioritet på vores skole. 
Vi ønsker at investere i teknologi (enheder, software og apps), 
der kan hjælpe os med at sikre dette. Et mere sikkert og privat 
læringsmiljø skærmer både elever og lærere mod risiko.

Behov

Løsning

Resultat for elever eller undervisere
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2. Definer mål og succeskriterier
For at gøre dette rigtigt skal du opstille klare mål med initiativet og samtidig 
definere klare og tydelige succeskriterier. Der drejede sig om visioner 
og målsætninger, da du i et tidligere trin definerede behovene. Nu skal målene 
og succeskriterierne kvalificeres af fakta og data. Forestil dig, at du skal sende et kort 
skriv om indføringen af ny teknologi på din skole til den lokale avis. Hvilke fordele for 
både elever, lærere og skolen som helhed vil du slå på for at sikre en god historie?

Den nemmeste måde at måle succesen på at ved at forestille sig den overskrift, som 
en avis ville bruge om projektet. Når det er tid til at evaluere projektet, kan du måle 
succesen ud fra, hvor godt du lever op til den pågældende overskrift.

For at få en mere kvantificerbar måling kan du bruge benchmarkresultater, der 
er relevante for dit teknologiprojekt. De rigtig seriøse kan bruge Business 
Intelligence-software til at samkøre systemer for f.eks. tilstedeværelse og resultater, 
så der er mulighed for at overvåge og rapportere meget nøjagtigt om statussen.
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Eksempler på veldefinerede mål og succeskriterier

Vi vil 

Vi vil måle succesen ud fra

Ved at indføre nye enheder på alle skolerne i skoledistriktet vil vi give alle 
elever mulighed for personlig læring, hvilket vil forbedre resultaterne. 
Vi vil måle dette ud fra forbedringen i elvernes færdigheder inden for 
læsning og matematik i forhold til sidste år ud fra standardtests.

Vi vil imødekomme elevernes ønsker ved at indføre et større fokus 
på naturvidenskab i undervisningen. Vi vil måle succesen ud fra, 
om vores klasser og SFO med fokus på naturfag har en stor tilslutning.

Skriv din målsætning ned
Ovenstående eksempler blev oprettet ved hjælp af denne struktur.



8

Hvor meget og hvornår? Disse vil være de ofte stillede spørgsmål i forbindelse med 
dit teknologiprojekt. En masse forskellige faktorer påvirker budget og tidslinje. 
Nedenstående overvejelser kan hjælpe dig med at blive helt skarp på alle disse detaljer.

BUDGET

  Overvej, om udgifterne passer ind i det eksisterende årlige budget

  Vurder, om der er afsat midler til løbende opdatering og vedligeholdelse 
i de fremtidige årlige budgetter

  Vurder, om der er behov for ekstern finansiering

TIDSLINJE

  Det kan tage flere uger at få alle med på idéen – sørg for at afsætte tid til 
dette på din tidslinje

  Identificer specifikke og vigtige lanceringsdatoer, der skal sigtes mod

  Giv de forskellige interessenter tilstrækkelig tid til at gennemgå 
og diskutere planerne

  Få din teknologiudbyder til at bekræfte, hvor lang tid hele udrulningen tager

  Find sammen med din superbruger og de øvrige undervisere 
en undervisningsdato, der passer ind i tidslinjen

3. Læg et budget, og lav en tidslinje
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4. Find frem til de mulige udfordringer
Der kan være mange forskellige former for udfordringer på din rejse. Nogle skyldes 
modvilje mod forandringer – har du og underviserne den samme vision? Andre 
skyldes økonomi. Og nogle udfordringer var du ikke engang klar over fandtes:

Manglende fokus på de langsigtede resultater
Hvis man implementerer et teknologiprojekt for at løse et projekt 
på den korte bane, kan det medføre, at projektet ikke løse de 
problemer, der måtte opstå på den lange bane. 
TIP: En klar og tydelig behovserklæring hjælper dig med at holde den rette kurs.

Lærernes opbakning
Det er vigtigt at involvere lærerne tidligt i processen. Hvis man ændrer 
deres planer og ikke har et uddannelsesprogram til dem, er du sikker 
på, at projektet kuldsejler. 
TIP: Udnævn teknologikyndige lærerne som superbrugerne, så de kan hjælpe 

deres kolleger.

Digitalisering og ikke digital transformation
Digitalisering er at flytte traditionelt indhold til en computer eller 
en tablet. Digital transformation indebærer derimod en helt ny måde 
at undervise, motivere og samarbejde på. 
TIP: Konsulter din målsætning, så du er sikker på, at du sigter efter at opnå det rigtige.



10

5. Identificer interessenter
Den gode nyhed er, at du ikke er alene om projektet. Identificer de personer, der 
kan hjælpe dig, og bed om deres opbakning. 

De vigtigste interessenter 
vil sandsynligvis være:

Andre interessenter, der kan 
være involveret:

• Teknologikyndige undervisere

• Beslutningstagere vedrørende 
indkøb af ny teknologi

• Skoleledere

• Forældreråd og lign.

• Medlemmer af 
skolebestyrelsen

• Lærernes fagforening
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Få dine interessenter til at arbejde for dig

Underviserne skal have en klar idé om formålet med ændringen, 

hvad ændringen går ud på, og hvordan den implementeres. Når 

de har dette, er deres opgave at rapportere om deres praktiske 

erfaringer med eksisterende teknologi, lave en ønskeliste og dele 

statusopdateringer vedrørende projektet med deres kolleger.

Skolens ledelse er ansvarlig for at få den nødvendige opbakning 

længere oppe i systemet, så det nye teknologiprogram kan blive 

en succes. Skolens ledelse skal på både små og store møder være 

fortaler for projektet ved at besvare spørgsmål og give sin 

opbakning til projektet.

Tekniske chefer/ledere spiller hovedrollen i programmet: De skal 

evaluere den nye teknologi, stå for udrulningen af enheder 

og software og udarbejde en uddannelsesplan for underviserne. 
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6. Udarbejd kriterier for købet
Hvis der tages udgangspunkt i retningslinjerne, hjælper det med at indsnævre 
feltet af potentielle kandidater. 
Stil evt. dig selv følgende spørgsmål:

BEHOV KRITERIER

1. Anderson, Cushing, and John F. Gantz. “Keys to the Future: Worldwide Readiness Skills to Ensure Student Success—
International,” IDC, sponsoreret af Microsoft, juni 2016.

 Du kan i vores interaktive oplevelse se, hvordan et transformeret klasseværelse ser ud.

Giver teknologien mulighed for individuel 
evaluering og feedback?

Dette er nemt med værktøjer som Teams 
og OneNote Class Notebook.

Er der taget højde for alle parametre, så alle elever 
uanset evner og færdigheder kan få et øget udbytte 
af undervisningen?

Det er vigtigt, at både de fysiske enheder 
og softwaren giver alle elever lige muligheder 
for læring.

Skal teknologien kunne bruges andre steder end 
i selve klasseværelset, så lærerne f.eks. kan 
samarbejde forskellige steder på skolen?

Software som Teams og OneNote giver helt nye 
muligheder for samarbejde mellem lærere 
og andre medarbejdere både i klasseværelset 
og andre steder.

Er du ude efter en løsning, så eleverne kan blive 
undervist på lige netop den måde, der giver den 
enkelte elev det største udbytte?

Se efter teknologi, der understøtter forskellige 
grænseflader – touchenheder, enheder, der kan 
skrives på, enheder med digitale blyanter 
og stemmestyrede enheder.

Skal du bruge en løsning, der understøtter medier, 
spil, avanceret kodning eller eksternt udstyr såsom 
kameraer og mikroskoper?

Se efter enheder, der er udviklet til krævende brug, 
med hurtige processorer og masser af hukommelse.

Skal denne løsning implementeres i flere 
klasseværelser eller på hele skolen?

Vælg en cloud-løsning såsom Intune for Education, 
så du kan spare tid ved opsætningen af brugere, 
enheder, apps og løbende opdateringer gennem 
hele skoleåret.

Ruster denne teknologi eleverne til kravene på 
fremtidens arbejdsmarked?

Der er kun to tekniske færdigheder i top 20 over 
de vigtigste færdigheder på arbejdsmarkedet: 
Microsoft Office og Microsoft PowerPoint.1

Opfylder du de højeste krav til beskyttelse 
af personlige oplysninger og sikkerhed, så dine 
elever ikke udsættes for risici?

Sørg for, at den løsning, du vælger, opfylder 
FERPA- og GDPR-standarderne.

Har du en plan for, hvordan du bedst får 
underviserne til at hoppe med på idéen?

Gør det nemt for både dig selv og underviserne ved 
at vælge software, som lærerne allerede kender 
og bruger.

https://discover.microsoft.com/discover-digital-transformation-edu/
https://discover.microsoft.com/discover-digital-transformation-edu/
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7. Undersøg mulighederne på området
Moderne teknologi giver dig mulighed for at tilbyde læseplaner og evalueringer, der 
er mere motiverende, retvisende og individuelle end nogensinde før. Der er et kæmpe 
udvalg af løsninger inden for undervisningsteknologi lige fra undervisningssoftware, 
apps, simuleringer, videoer, computerspil, podcasts, webisodes, robotsystemer 
og augmented reality til enheder.  Hvordan ved du, hvad der er bedst? Her er nogle 
tips til at holde dig på rette spor, når du undersøger de mange forskellige muligheder.

Hold dig til din behovserklæring og dine mål
Hold fuld fokus på det problem, der skal løses

Hold dig til de opstillede kriterier
Dette giver dig det bedste udgangspunkt i forhold til at være sikker 
på, at du træffer de rigtige valg

Tal med kolleger, der har været igennem eller er ved 
at implementere et lignende projekt
De kan advare dig om mulige faldgruber og best practices

Få dine interessenter til at bedømme de tre løsninger, du har udvalgt
Dette er endnu en god mulighed for at involvere dine interessenter

Har du svært ved at finde vej i junglen af forskellige enheder?
Få svar i quizzen "Find den rigtige enhed". 

https://discover.microsoft.com/edu-device-finder/
https://discover.microsoft.com/edu-device-finder/
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8. Få opbakning til den endelige beslutning

9. Foretag købet

Det kan umiddelbart synes, at det var nok at engagere interessenterne og skolens 
personale tidligt i processen. De var entusiastiske, og der er fortsat stor opbakning 
til projektet. Sørg nu for at få deres opbakning til den endelige beslutning. Ved 
at involvere dine interessenter i processen helt ind til købsbeslutningen holder 
du gang i projektet og sikrer, at det hele tiden er i interessenternes baghoveder, 
hvilket igen øger motivationen og entusiasmen. 

Ved at knytte din behovserklæring til dine 
teknologianbefalinger kan du retfærdiggøre 
dit valg og skabe momentum.

Nu har du gjort det hårde arbejde. Du kan nu se fremad med 
ro i sindet og implementere lige netop den teknologiske 
løsning, der hjælper med at transformere din skole.

Kontakt os endelig, hvis du har spørgsmål eller 
andet. Vi vil meget gerne høre fra dig. 

https://info.microsoft.com/ww-landing-microsoft-education-contact-us.html
https://info.microsoft.com/ww-landing-microsoft-education-contact-us.html
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Én sidste ting. Du er klar til at udfylde alle hullerne med enheder, apps, software, 
lektionsplaner og læringsværktøjer til dine lærere. Måske var hele rejsen 
centreret omkring enheder? Hvis ja, kan vi hjælpe med en implementerings- 
og vedligeholdelsesplan. Måske var hele rejsen centreret omkring et program for 
naturvidenskab? Hvis ja, kan vi bære behjælpelige med lektionsplaner og andet.

Du er meget velkommen til at kontakte os. Vi er her for at hjælpe. 

10. Saml trådene

https://info.microsoft.com/ww-landing-microsoft-education-contact-us.html
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