
til det kritiske krydderi, der er en del af 
enhver ret, nemlig muligheden for at be-
stemme over sit eget liv, ved at undlade 
at give sine personlige oplysninger hver 
gang en eller anden tilfældig app eller 
hjemmeside opfordrer til det. Det er det, 
der er det overordnede mål. Men vi skal 
bestemt også lege og sætte i scene, have 
hænderne dybt begravet i teknologien, 
programmere og formulere, diskute-
re og tale om gevinster og faldgruber i 
det digitale samfund. Og så skal vi ar-
bejde med nogle helt konkrete opgaver. 
Det kan være brugen af sensorer til at 
måle iltmætning i vandet, CO2-koncen-
trationen i klasseværelset eller forure-
ningsgraden i et vandløb. Jeg forventer, 
at resultaterne af pilotprojektet bliver et 
bredt undervisningstilbud, der især kan 
bruges i fagene natur og teknologi, biolo-
gi samt fysik-kemi men også i andre fag, 
forklarer lærer Jeppe Berghuis.

Fedt med kreative fag
Netop den legende tilgang til komplekse 
problemstillinger og selve oplevelsesdi-
mensionen med hands on i undervisnin-
gen, er vejen frem til at fange elevernes 
opmærksomhed og koncentration. Skole-
leder Henrik Kallestrup understreger, at 
nye undervisningsforløb ikke må være 
fortænkte eller for komplicerede, hvis de 
skal landes succesfuldt. Er de det, taber 
man nemlig både eleverne og de lærere, 
der rent faktisk skal orkestrere under-
visningen. Han suppleres af Jeppe Ber-
guis, der forklarer, at den enkelte lærer 

i nye og uprøvede undervisningsforløb 
skal slippe tøjlerne, slippe hesten fri, og 
se hvad der sker, fordi det åbner ram-
merne for ambitionen om at uddanne 
medskabende, deltagende og fungerende 
hele mennesker, der kan forstå verden 
omkring sig.
 - Det er fedt med de kreative fag i 
skolen, fordi man kan slippe fantasi-
en løs. Jeg kan rigtig godt lide sløjd og 
hjemkundskab, men også at arbejde 
med it og programmering. I klassen har 
vi programmeret i Scratch. Det er sådan 
nogle blokke, der skal sættes sammen i 
en bestemt rækkefølge for at opnå den 
rigtige funktion, og give den rigtige me-
ning. For eksempel at få en ting til at be-
væge sig. I skolen har vi programmeret 
små spil, og den gruppe jeg er i arbejder 
lige nu på et nyt spil. Det sker i de timer 
vi har til Faglig Fordybelse, og det sker 
fordi vi alle sammen synes, det er sjovt 
at være kreative. Vi er gode til at arbejde 
sammen, og vi har allesammen ideer til, 
hvordan spillet skal blive. Vi program-
merer spillet, i det der hedder Scratch og 
laver fi gurerne i Piskel, og tit er det mig, 
der sidder foran computeren, fordi jeg er 
rimelig god til at læse koden og fi npudse 
den, fortæller Gustav Hvam, der i friti-
den spiller håndbold og saxofon, er 13 år 
og går i 7.a på Viby Skole.

Værktøj til problemløsning
Projektet Internet of Things, IoT i folke-
skolen, realiseres i et samarbejde mellem 
Skolelederforeningen, IT-Branchen, Cen-

ter for Undervisningsmidler København 
samt Børn og Unge i Aarhus Kommune. 
Netop Aarhus Kommunes engagement 
og indsats i projektet skal ses i lyset af 
de gevinster, der er for både lærerne og 
eleverne i kommunes skoler ved at være 
fi rstmover på et vigtigt område, som ap-
plikationer, sensorer samt håndtering og 
brug af opsamlede data. Det handler om 
at give eleverne de bedste forudsætnin-
ger for at forstå de nyeste teknologier, 
komme bag om dem, og bruge teknolo-
gierne til at løse problemer. Herunder 
italesætte muligheder og konsekvenser, 
og ikke lukke øjnene og perspektiverne 
for at vi lever i en verden, hvor teknologi 
og innovation spiller en afgørende rolle i 
det liv, der leves og skal leves. 
 Teknologi er en vigtig del af vores kul-
turgrundlag, og derfor er det afgørende, 
at de kommende generationer er udsty-
ret med et handlekraftigt refl ekterende 
apparat, der gør, at de selv kan tage mag-
ten over teknologien, fremfor at det er 
teknologien, der tager magten over dem.
 Folkeskolen skal udvikle hele og re-
fl ekterende mennesker, og med den fore-
stående indsats på hele den platform der 
udgør Internet og Things, synes jeg, vi 
kommer et stort skridt i den rigtige ret-
ning, forklarer Mette Hardis Jakobsen, 
der er konsulent i Børn og Unge i Aarhus 
Kommune:
 - Vi lever i en tid hvor sensorteknologi 
og opsamling af data er i rivende udvik-
ling. Derfor skal vi understøtte elevernes 
nysgerrighed og forberede eleverne på 

aktivt at kunne bruge teknologien kre-
ativt som problemløsningsværktøj. Det 
skal ske ved, at eleverne tilegner sig tek-
nologien og får en forståelse af præmis-
serne i udviklingen af den. Vores forvent-
ninger i Aarhus Kommune til projektet 
er, at eleverne gennem det kommende 
undervisningsforløb bliver styrket i at 
afprøve, undersøge og refl ektere den nye 
teknologi ind den hverdag de lever, så de 
kan tage stilling til både fordele og ulem-
per. Her vil det innovative, kreative og 
legende være i centrum.  
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Scenen er sat for det nye projekt IoT 
i folkeskolen. Der er tale om et pilot-
projekt, der skal ruste skoleeleverne 
til mulighederne i den nyeste inter-
nationale trend, hvor alle tænkelige 
enheder kobles på internettet for at 
opsamle data om bl.a. vores forbrugs- 
og bevægelsesmønstre. Den nye trend 
kaldes Internet of Things, i daglig tale 
blot IoT, og styres af såkaldt CPU-soft-
ware, der kan opsamle data om næsten 
hvad som helst, og derfor kan bruges 
i forbindelse med registrering og auto-
matisk styring. Det gælder blandt an-
det til overvågning af miljø og infra-
struktur, industrielle applikationer, 
energistyring, medicinering og sund-
hed samt til styring og overvågning af 
hjemmet, hvor CPU-enheder allerede i 

dag bruges til regulering af lys, varme, 
vand og ventilation.

Pædagogiske håndtag
Det bliver elever i 7. klasse på Viby Sko-
le i Aarhus samt en række andre skole-
klasser i kommunen, der skal lægge ryg 
til det nye pilotprojekt, der i disse dage 
foldes ud i fuldt fl or, og som kommer til 
at danne epicenter for de erfaringer om-
kring et konkret pædagogisk og didak-
tisk læringsforløb i Internet of Things. Et 
undervisningsforløb, der forventes bredt 
ud til hele landet efter årsskiftet, så-
fremt fi nansieringen kommer på plads, 
og et fremsynet og vigtigt undervisnings-
bidrag, som rammesætter mulighederne 
og gevinsterne ved dataopsamling, data-
behandling og datalagring ved brug af 
forskellige CPU-enheder, applikationer 
og sensorer. 
 - Som fremsynet og ansvarlig skolele-

der skal man jo altid forsøge at kigge ind 
i krystalkuglen for at afl ure det næste 
trin på udviklingsskalaen og de nyeste 
trends i samfundsudviklingen. Og da jeg 
ikke er et sekund i tvivl om, at overvåg-
ningen af det enkelte menneskes gøren 
og laden kun bliver forstærket i fremti-
den, mener jeg, at vi skal klæde eleverne 
bedst muligt på til at klare udfordringen. 
Både den udfordring det er at være med-
skabende i de teknologier, der kommer 
til at præge fremtiden, men bestemt 
også ruste dem med et kritisk øje, der gør 
dem i stand til at være på vagt overfor 
generelt misbrug samt styring af vores 
adfærd. Det lægger i hvert fald mange af 
de forskellige apps, som børnene allerede 
bruger i dag op til. Alene den annonce-
mængde der er indlejret i apps’ene er et 
udtryk for styring med en kommerciel 
forbrugshensigt. Derfor er det vores an-
svar som skoleledere at bane vejen for en 
sund og kritisk tilgang til de nye teknolo-
gier i elevernes mindset. Og hvordan gør 
man det bedre, end at det sker gennem 
et gennemarbejdet undervisningsforløb 
med klare pædagogiske håndtag og et 
veldokumenteret didaktisk sigte, siger 
skoleleder Henrik Kallestrup fra Viby 
Skole i Aarhus, der forventer at skolen 
som helhed drager mange positive erfa-
ringer fra pilotprojektet.

Medskabende generation
En af de ildsjæle, der skal omsætte pilot-
projektets vision og mission til konkrete 
læringselementer, er lærer Jeppe Berg-

huis, der ud over at være lærer på Viby 
Skole, samtidig er en del af det IT-kon-
sulentteam, som Aarhus Kommune har 
etableret, for at italesætte og fremme 
brugen og forståelsen af IT-værktøjer i 
undervisningen. De såkaldte ”32” er et 
korps af erfarne IT-lærere, der kan re-
kvireres til konkrete undervisningsfor-
løb i en klasse, men også til inspiration 
og læringsforløb til lærerteams på de 
enkelte skoler. På den konto får det nye 
projekt hurtigt luft under vingerne, idet 
erfaringerne og de resultater projektet 
frembringer, får kortest mulig vej ud i 
Aarhus Kommunes skoler.
 Helt centralt i pilotprojektet Inter-
net of Things står den konkrete læring 
i at bruge de nye teknologier samt den 
digitale dannelse af eleverne, som med 
erfaringerne fra det nye projekt skal gø-
res mere klar og fl yvefærdige til livet i 
det digitale samfund. Et samfund med 
rigtig mange muligheder for kreative 
løsninger og innovative tiltag, der gør li-
vet og hverdagen lettere for os alle, men 
også et samfund med risikoelementer i 
hensynet til at respektere den personlige 
integritet og privatsfære.
 - Med projektet skal vi bag om kulis-
serne i enhver form for digitale teknolo-
gier og IT-værktøjer. Det skal være en 
øjenåbner for eleverne, og give dem den 
kvalitative oplevelse det er, at de selv 
kan tage styringen, når det handler om 
at være medskabende i udviklingen af 
teknologierne og de forskellige features, 
de kan indgå i. Men også en øjenåbner 

Det handler om leg, kreativ medskabelse og inno-
vation, og om at forstå de nyeste teknologier, der 
gemmer sig bag begrebet Internet of Things. Et nyt 
spektakulært pilotprojekt i Aarhus Kommune læg-
ger arm med fremtiden og stiller skarpt på netop de 
teknologier. Her skal eleverne arbejde med forskel-
lige former for dataopsamling, datagenerering og 
databrug. Det sker med en lyst og et mod på fremti-
dens muligheder.

I den nye trend Internet of Things 
handler det om at opsamle data, som kan 
give ny indsigt, og dermed afsæt til nye 
innovationer.

Leg og kreativ 
medskabelse i 
Internet of Things 

Skoleleder Henrik Kallestrup fra Viby 
Skole forventer, at skolen som helhed 
kan drage mange positive erfaringer fra 
pilotprojektet.

Skoleleder-
foreningens årsmøde  
Skolederforeningens årsmøde, der løber 
af stablen i Odense Congress Center 
i dagene den 1. – 2. november stiller 
skarpt på nye kompetencer og teknolo-
gier i folkeskolen. Herunder det aktuelle 
IoT-projekt, der foldes ud som pilot i 
Aarhus Kommune netop nu.
- Det er vigtigt, at vi udruster eleverne 
med nogle konkrete værktøjer og nogle 
etiske refl eksioner, når de skal behand-
le de store datamængder, vi rent faktisk 
er i stand til i dag, siger formand Claus 
Hjortdal fra Skolelederforeningen. 

Lærer Jeppe Berghuis (tv), der bliver en 
af de praktiske tovholdere på projektet 
og skoleelev Gustav Hvam i midten ser 
begge frem til at skulle lege med den 
nye teknologi. 
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IoT-projektet kort  
IoT-projektet skal ruste eleverne til at 
forstå, bruge og tage stilling til den tek-
nologiske udvikling, og ambitionen er at 
udvikle og afprøve undervisningsforløb i 
IoT på udvalgte skoler inden skoleårets 
udgang. Projektet skabes i et samar-
bejde mellem Skolelederforeningen, 
IT-Branchen, Center For Undervisnings-
midler København samt Børn og Unge i 
Aarhus Kommune.


