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Summary

For Kivitsisa har skolelukningen som følge af coronakrisen 
flere steder betydet en acceleration af den lokale 
forankring og af implementeringen og udviklingen. 

Størstedelen af skoler med iPads har brugt disse til at 
formidle opgaver til eleverne og flere steder også til at 
give løbende feedback eller mødes til onlineundervisning. 
Meget tyder på, at den af omstændighederne tvungne 
fjernundervisning har fået mange læreres øjne op for de 
pædagogiske muligheder, der ligger i det digitale - uanset 
om de under skolelukningen var klar til at gribe muligheden 
eller ej. 

Den brændende platform har også betydet, at mange lærere og 
elever i højere grad er blevet fortrolige med teknikken og 
med de muligheder, de forskellige apps rummer. Coronakrisen 
har foranlediget, at lærere og elever sammen har gjort sig 
erfaringer med deres iPads - afprøvet, fejlet, lært og 
forbedret.

Den ekstraordinære situation har desuden understreget 
betydningen af ikiortit, der som Kivitsisas lokale 
forankring har kunnet yde værdifuld sparring for 
kollegerne.
 
For Kivitsisa blev skolelukningen et spejl på udviklingen. 
Alle kommuner, skoler og lærere har fået deres status sat 
tydeligt op. Det er op til alle at bruge det klare 
udgangsgpunkt til at komme videre. Nu handler det om at 
reflektere og sætte turbo på udviklingen. Vi skal bruge det 
momentum, som er skabt.  



DEL 1 
Kivitsisa og coronakrisen
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Coronakrisen
Tirsdag den 17. marts 2020 blev det meddelt, at alle 
grønlandske folkeskoler, for at stoppe smittespredningen af 
ny coronavirus, skulle lukke for en periode. I Nuuk blev 
det effektueret allerede den følgende dag, mens lærere og 
elever på resten af kysten ikke skulle møde ind på skolen 
den fra følgende mandag. Situationen betød, at der skulle 
tænkes hurtigt i skoleverdenen, så eleverne kunne fortsætte 
deres læring, selvom de ikke længere måtte komme på skolen. 
Hvad coronakrisen og skolernes nedlukning har betydet for 
Kivitsisa vil blive beskrevet i denne rapport. Det er ofte 
sådan, at når tingene sættes på spidsen, fremstår de i et 
klarere lys. Den pludselige skolelukning bliver en tryktest 
for implementeringen af Kivitsisas læringsredskab og 
læringstilgang. Denne opsamling giver således viden om, 
hvor langt vi er med implementeringen af iPads i 
undervisningen og Kivitsisas tilgang til læring i det hele 
taget. 
Selvom der var opmærksomhed på, at skolerne blev lukket i

Danmark, og der derfor var en bevidsthed om, at det også 
kunne ske i Grønland, kom det meget pludseligt, og der måtte 
handles hurtigt. Der var ikke tid til at udarbejde en stor 
overordnet strategi eller at holde lange forberedende 
lærermøder eller kurser. Der skulle tages beslutninger og 
handles derpå.

Projektleder Rune Bundgaard har lavet undersøgelsen og 
skrevet rapporten. Rapporten er dels lavet for helt konkret 
at få overblik over hvor og i hvilken grad de udleverede 
iPads blev brugt under skolelukningen. Samtidig er den også 
lavet for at samle op på de erfaringer, som er gjort 
undervejs. Erfaringer, som vil kunne danne grundlag for en 
bedre forberedelse, hvis skolerne i fremtiden igen vil være 
nødt til at lukke. Desuden vil mange af disse erfaringer være 
direkte overførbare til den daglige undervisning, og ikke 
mindst til den fjernundervisningsform, som vi i Kivitsisa 
arbejder målrettet på at udvikle.
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Hvordan opsamlingen er blevet til
Denne rapport er en foreløbig undersøgelse af 
undervisningen under skolelukningen. De kommende sider er 
en overordnet opsamling, som kan tegne interessante 
perspektiver ud fra input på særligt udvalgte emner. For at 
gøre opsamlingen så relevant fremadrettet som muligt, 
ligger det primære fokus på at opsamle viden om, hvad der 
lykkes i forhold til målsætningen i Kivitsisa. Da denne 
opsamling handler om den helt konkrete brug af iPads under 
fjernundervisningen, blev det vurderet, at det var mest 
nærliggende at spørge ikiortit. Ikiortit har undervejs 
hjulpet deres kolleger, ligesom de også selv har bedrevet 
fjernundervisning under skolelukningen. 
Denne opsamling bygger derfor på et spørgeskema udsendt til 
alle ikiortit, samt samtaler og mailudvekslinger med 
lærere, ikiortit, skoleledere, kommunale medarbejdere, 
herunder Kivitsisas bestyrelse, samt konsulenter fra 
firmaet Kompas, som forestod kompetenceudvikling af 
ikiortit i fjernundervisning. 

Undersøgelsen bygger altså på ikiortits vurdering af 
kollegernes undervisning. Ikiortit er uddannede lærere, som 
er udvalgt til at spille en nøglerolle i Kivitsisa. De 
indgår som betroede medarbejdere, og deres vurdering 
betragtes som kvalificeret og meget tæt på praksis.   

Grundlaget for rapporten er derudover rådgivning fra 
adjunkt og ph.d. Anders Øgaard, som forsker i 
fjernundervisning på Ilisimatusarfik. Rapporten bygger også 
på en kvantitativ undersøgelse foretaget af Anders Øgaard 
og Lotte Brinkmann, hvor 119 ud af cirka 1.100 lærere har 
besvaret et spørgeskema om deres undervisning under 
coronanedlukningen.
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Hvad er Kivitsisa?
Kivitsisa er et stort og ambitiøst fælles skolesamarbjde 
mellem alle fem grønlandske kommuner støttet af fire danske 
fonde. Kivitsisa bygger på et tæt samarbejde om en fælles 
retning for kommunernes drift og udvikling af folkeskolen i 
tæt samarbejde med Departement for Uddannelse, Kultur og 
Kirke, Uddannelsesstyrelsen, Institut for Læring, TelePost, 
IMAK og alle andre interessenter omkring folkeskolen. 
Ambitionen er at løfte elevernes læring ved at anvende 
digital teknologi, hvor det giver pædagogisk mening. 
Kivitsisa bygger således på udlevering af iPads til alle 
lærere, elever og lærerstuderende, samt et væsentligt 
forbedret internet på skolerne i tæt samarbejde med ATTAT 
og TelePost. 
I Kivitsisa arbejder vi ud fra, at det er elevaktivitet der 
skaber de gode og solide læreprocesser. Eleverne skal 
undersøge, eksperimentere, producere, skabe og formidle 
viden. Sådanne ofte kreative og innovative 
læringsaktiviteter kan i høj grad understøttes af iPads, 
når redskabet anvendes didaktisk kompetent. Der er grund 
til at forvente, at iPads således bringes i anvendelse i en 
pludselig opstået situation som coronakrisen, hvor hverken 
lærere eller elever må komme på skolen, og undervisningen 
derfor skal foregå hjemmefra. 

Hvis det skal lykkes at bruge digitale teknologier til at 
transformere læreprocesserne i skolen, skal lærerne 
naturligvis tilbydes hjælp og træning i at undervise på en 
ny måde med et nyt læringsredskab. Vigtigste punkt på 
Kivitsisas dagsorden er derfor kompetenceudvikling. Lokale 
ikiortit spiller en hovedrolle. Disse udvalgte lærere, er 
trænet til at oplære og hjælpe deres kolleger i 
dagligdagen. Det gøres helt konkret ved at de sparrer med 
deres kolleger om forberedelse, gennemførelse og evaluering 
af konkrete undervisningsforløb, ligesom de afholder 
workshops og er til rådighed for spørgsmål i det daglige.



For at kommunerne og Kivitsisa kan understøtte den enkelte 
skoles pædagogiske udvikling og bedst sikre et stærkt 
teknisk setup, udrulles Kivitsisa i etaper i de enkelte 
kommuner. To kommuner gik dog forrest med et forudgående 
projekt, og alle elever har derfor allerede iPads i de to 
kommuner Qeqqata og Kujalleq.  

Et kort over udrulningen
Kivitsisa bygger altså på en løbende udrulning, og er 
endnu ikke fuldt implementeret på alle skoler i landet. 
Opsamlingen omhandler derfor skoler, som er på ret 
forskellige stadier af implementeringen af Kivitsisa. 
Skolerne i Qeqqata Kommunia og Kommune Kujalleq har haft 
iPads i flere år, fordi de stod bag et forudgående 
projekt. Fem skoler har haft iPads i et år, mens andre fik 
dem udleveret mindre end et halvt år før skolelukningen. 
De øvrige skoler venter på at komme i gang med det nye 
læringsværktøj. 

Skolelukningen og rejseforbuddet ramte Kivitsisa midt i en 
stor udrulning i både Kommune Qeqertalik, Avannaata 
Kommunia og til dels i Kommuneqarfik Sermersooq. 
Udleveringen blev hermed forsinket i byer som Upernavik, 
Uummannaq, Qeqertarsuaq, Qasiannguit, Kangaatsiaq og 
Paamiut, da teknikerne ikke måtte rejse, og man ikke kunne 
udlevere til elever, som sad derhjemme. 

Opsamlingens hovedfokus er de steder, hvor lærere og 
elever har iPads, og altså derfor mulighed for at lave 
digital hjemeundervisning. De øvrige skoler vil primært 
indgå som sammenligningsgrundlag.  

For at danne et overblik over udrulningen, følger på næste 
side et kort over landet. Kortet viser hvilke skoler, der 
havde iPads, da de blev lukket ned, samt en procentsats 
for hvor mange lærere, der har brugt iPads i deres 
fjernundervisning. Denne procentsats er ikiortits svar på 
følgende spørgsmål: 
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“Hvor mange procent af lærerne på din skole, tror du, der 
har brugt iPads i deres fjernundervisning?”

Tallet er et gennemsnit for den enkelte skole (eller de 
enkelte skoler) i den pågældende by.



Skolen/skolerne har iPads

Qaanaaq
113 elever

Skolen/skolerne har ikke iPads

Upernavik
184 elever

Uummannaq
183 elever

Qeqertarsuaq
117 elever

Ilulissat 70%
627 elever

Qasigiannguit
136 elever

Aasiaat 50%
417 elever

Sisimiut 75%
795 elever

Maniitsoq 60%
330 elever

Nuuk 80%
2.129 elever

Paamiut
161 elever

Narsaq 15%
199 elever

Qaqortoq 25%
438 elever

Nanortalik 15%
169 elever

 Ittoqqoortoormiit
    50 elever

 Tasiilaq
     394 elever

“Hvor mange procent af lærerne på din skole, 
tror du, der har brugt iPads i deres 
fjernundervisning?”

%
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DEL 2 
Fjernundervisningen konkret
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har været rigtig stor forskel på, hvordan 
fjernundervisningen blev grebet an, både på den enkelte 
skole og for den enkelte lærer.

Den meget hurtige proces fra da kravet om fjernundervisning 
blev stillet, til den nu skulle effektueres i praksis, 
gjorde hele situationen til et spejl på, hvor langt man er 
nået med implementeringen af Kivitsisa i den enkelte 
kommune, på den enkelte skole og hos den enkelte lærer. Her 
kom alle yderligheder i spil. Nogle steder var man klar til 
at gribe de nye digitale muligheder og bruge dem. En 
skolechef fortæller: 

“Den udvikling vi nogle steder troede kunne tage flere år, 
det fik de i gang på fjorten dage. Corona har heldigvis 
også haft en fordel”

En skolechef konkluderer:

“Alt i alt har det været en givtig periode på mange 
forskellige måder. Der har været mange frustrationer, men 
hvad bruger vi så frustrationerne til? Vi begynder at tænke 
nyt”

I disse eksempeler understøttede nedlukningen faktisk 
Kivitsisa og den pædagogiske udvikling. Andre steder 
udnyttede man ikke de digitale redskaber i 
nedlukningsperioden.

Coronasituationen har vist omstillingsparathed, dedikation 
og didaktisk opfindsomhed. Læner man sig i en sådan 
situation tilbage og tager den helt med ro, eller bruger 
man den til at se nye muligheder, rykke videre og

Kompetenceudvikling og materialer
Da skolerne lukkede i Danmark, begyndte vi i kulissen at 
forberede en mulig tilsvarende situation i Grønland. Der 
blev eksempelvis udarbejdet og udsendt et 
inspirationshæfte til fjernundervisning. Apple og 
Comm2IG gav gratis webinarer med firmaet Kompas, som 
undervejs blev udbygget med flere webinarer. Tro mod 
Kivitsisas implementerings- og 
kompetenceudviklingsstrategi, blev ikiortit lært op til 
at lære det lærte videre. Webinarerne indeholdt som 
altid en balanceret blanding af pædagogisk/didaktisk 
teori, hands-on praksiseksempler og teknisk knowhow. 
Læringskonsulenterne fra Kommuneqarfik Sermersooq holdt 
således efterfølgende webinarer for lærere  med op til 
hundrede deltagere ad gangen - både fra egen og fra de 
andre kommuner. 

Som tidligere nævnt blev der i disse dage arbejdet 
hurtigt i hele skoleverdenen for at undertøtte en god 
fjernundervisning. En lang række danske forlag gjorde i 
denne periode deres digitale portaler gratis. Det 
udnyttede vi til, at alle lærere i landet fik adgang til 
Clio. Også hos Uddannelsesstyrelsen blev der sat turbo 
på, så der var lokalbaserede, digitale materialer til 
rådighed. I-bogsportalen, ibog.ila.gl, som indeholder en 
stor del af forlagets (nu digitale) materialer blev 
lanceret. På Institut for Læring oprettede man en 
velbesøgt facebookside, hvor de studerende gav tips og 
inspiration til spændende digitale aktiviteter og 
forløb. På denne måde var der altså både knowhow, 
inspiration og materialer at finde. 

Et spejl på udviklingen
Er der én ting, som står klart på baggrund alle samtaler 
med lærere, ikiortit og folk i kommunerne er det, at der
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Flere lærere og ikiortit fra skolerne uden iPads beretter, 
at de var i kontakt med deres elever undervejs enten via 
telefon, mail eller sociale medier. To af de adspurgte 
ikiortit var ikke i kontakt med deres elever undervejs. 
Mange lærere kommunikerede over intra og enkelte lærere 
brugte desuden delings- og feedbackplatformen Showbie via 
elevernes egen private device. I de fleste tilfælde var 
kontakten dog sparsom eller ikke eksisterende. To ikiortit 
forklarer, at det var svært at holde forbindelsen til både 
eleverne og forældrene.

“Det er lidt svært at vurdere for mig, fordi da forældrene 
hentede hjemmeopgaverne, har de fået et brev fra mig at de 
kunne kontakte mig, og en af dem har kontaktet mig en gang”

“Jeg har ellers skrevet at forældrene kan kontakte mig hvis 
eleverne gik i stå, men jeg er ikke blevet kontaktet”

Digital fjernundervisning med asynkron kontakt
Blandt de ikiortit, som brugte iPads under 
fjernundervisningen, har 85% brugt platformen Showbie. Det 
er en deling- og feedbackplatform, hvor lærerne kan dele 
dokumenter med eleverne, kommunikere sammen via tekst- og 
lydnoter og ligeledes give feedback med både tekst, lyd, 
tegning osv. I Kivitsisa har vi købt licenser til alle 
lærere for at understøtte en undervisning, hvor eleverne er 
aktive, undersøgende og producerende. Den form for 
læringsprocesser styrkes kraftigt af løbende feedback. 
Programmet er altså tiltænkt den daglige undervisning i 
klasserummet, men blev måske endnu mere relevant under 
skolelukningen.  

udfordre sig selv? Hvis man tager udfordringen op, kan 
der virkelig komme noget positivt ud af indsatsen.
Uanset hvad, så har den enkelte kommune og den enkelte 
skole fået status sat knivskarpt op, og det er så op til 
os alle at bruge det klare udgangspunkt til at komme 
videre med disse erfaringer og denne viden.

Stor didaktisk spændvidde
De største forskelle i fjernundervisningen viste sig 
ved, hvorvidt eleverne fik analoge eller digitale 
opgaver, og hvorvidt der var kontakt mellem lærere og 
elever, mens skolerne var lukkede. Derudfra har vi lavet 
tre kategorier: Analog fjernundervisning, digital 
fjernundervisning med  asynkron kontakt og digital 
fjernundervisning med synkron kontakt. 

Analog fjernundervisning
På de skoler, hvor eleverne endnu ikke har fået iPads, 
var fjernundervisningen stort set alle steder analog. 
Eleverne fik bøger og opgaver med hjem, som de så skulle 
løse. Flere understreger, at de bevidst gav eleverne 
lette opgaver, så de ikke ville sidde fast eller få brug 
for hjælp undervejs. Ikiortit fortæller: 

“Eleverne tog deres bøger med hjem, efter de har fået at 
vide, hvilke sider de skal lave. De lavede dem som 
almindelige lektier. Jeg gav eleverne deres nemmere 
bøger, som de selv kan finde ud af at lave”.

“De lavede lette grammatik øvelser, frilæsning, Grønland 
og Verden med atlas”. 
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Showbie lægger som udgangspunkt op til en asynkron kontakt 
mellem lærer og elev: Læreren lægger opgaver ud, eleverne 
arbejder, lægger deres produktion op og modtager derpå 
feedback og hjælp fra deres lærer. En ikiorti forklarer, 
hvordan Showbie også kunne indgå i fjernundervisning på en 
måde, der blandede det analoge og digitale: 

“Eleverne skulle sende deres opgaver til mig via showbie, 
også selvom det var fra bøger tog de billeder af deres 
opgaver”

Digital fjernundervisning med synkron kontakt
Da skolerne skulle lukke, blev der hurtigt arrangeret 
online-kurser i, hvordan man kunne bruge programmet Zoom på 
en pædagogisk hensigtsmæssig måde i fjernundervisningen. På 
Zoom kan læreren møde sine elever online. Der er meget stor 
forskel på hvor, og hvor meget lærerne hoppede ud i denne 
udfordring, men de, der gjorde, udtrykker sig meget 
positivt om på dén måde at kunne holde kontakten med 
eleverne - og ikke mindst også, at eleverne hermed kunne se 
hinanden. 
At arrangere onlineundervisning anbefales klart af de 
lærere, som fik det til at fungere, men det er også dén del 
af fjernundervisningen, som kræver størst struktur, 
forberedelse og ikke mindst en internetforbindelse hjemme 
hos alle. 

Mange ikiortit taler meget varmt om vekselvirkningen mellem 
den synkrone og asynkrone kontakt. Enkelte af dem mødtes 
hver morgen med deres klasser. Her snakkede de om dagen, 
sang sågår morgensang sammen og læreren uddelte opgaver og 
satte eleverne i gang. Kun ganske få lærere udførte synkron 
fjernundervisning så gennemført. Men mange giver udtryk 
for, at det er dét, der er vejen frem. Kommunikationen

og den daglige interaktion sættes i det hele taget meget 
højt blandt lærere og ikiortit. Uanset om den så er synkron 
eller asynkron. Det handler om at danne en form for 
normalitet for børnene og at skabe en nærhed i 
fjernundervisningen. En ikiorti skriver, hvordan hun 
forsøgte at skabe nærhed gennem den asynkrone kontakt: 

“Hver morgen sender jeg en kort hilsen med forslag hvad 
eleverne kan lave i løbet af dagen udover de faglige 
opgaver. Det kunne både elever og forældre godt lide”

I svarene på spørgeskemaet giver ikiortit i høj grad udtryk 
for det positive i at kunne se sine elever - og også dét, at 
eleverne kan se hinanden: 

“Det gav tryghed for både elev og lærer, at man kunne være i 
kontakt”

En anden ikiorti så trivslen og motivationen som den største 
udfordring og udtrykker sig således: 

“Holde elevernes interesse for læringslyst er mest krævende. 
Hold humøret oppe”

Rasmus Toft, som både er konsulent hos Kompas og 
viceskoleleder på Skorpeskolen i Danmark, forklarer i 
podcasten Under:vis, hvordan man på hans skole lader 
eleverne “møde op” i Zoom et kvarter før læreren træder ind, 
for at give dem mulighed for at se hinanden og lave noget af 
alt det, som hører til i det uformelle skolerum, og som 
mange af eleverne netop savner. For at støtte op om de 
elever, som har brug for lidt ekstra hjælp, er læreren 
desuden til stede i det virtuelle klasserum to timer efter, 
at eleverne er sendt ud for at lave dagens opgaver.
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Analog vs. digital fjernundervisning
På de skoler, hvor det vurderes, at 30% eller flere af 
lærerne har brugt iPads, gives et sammenlagt syvtal på en 
ti-skala, når det skal vurderes, om eleverne lærte noget 
under fjernundervisningen. Tilsvarende giver ikiortit 
samlet et firtal på de skoler, hvor der ikke er iPads, 
eller hvor de er blevet brugt meget lidt. 

Alle ikiortit fra skoler uden iPads mener, at deres 
hjemmeundervising i høj grad ville være bedre, hvis de 
havde haft iPads.

Øgaard og Brinkmann oplevede, at man i en kommune ikke 
kunne se relevansen i at sende spørgskema om 
fjernundervisningen til lærere på skoler, hvor eleverne 
endnu ikke havde fået iPads. For Kivitsisa er det 
interessant, at fjernundervisning på denne måde knyttes til 
iPads, og der er flere eksempler, som peger imod en 
opfattelse af, at iPads er en forudsætning og betingelse 
for fjernundervisning. Mange steder er iPads måske ikke 
blevet en fast del af praksis endnu, og mange lærere var 
ikke klar til at gribe de digitale muligheder, da de 
pludselig blev kastet ud i det. Men meget peger på, at 
iPads ses som et stærkt pædagogisk værktøj, som kan fremme 
læringen - især er det tydeligt for lærerne i denne 
fjernundervisningssituation. 

Hjemmet som ramme for skolegangen
Flere steder berettes der om en lang række udfordringer og 
praktiske spørgsmål, som dukkede op, da skolelukningen blev 
offentliggjort. Disse skulle besvares, før alle var klar 
til digital fjernundervisning: Har eleverne brugere til de 
programmer, der skal bruges? Har lærerne? Kan eleverne 
deres koder til Uni-login, og hvad gør vi, hvis de sidder 
derhjemme og ikke kan komme på? Og hvem har overhovedet 
internet derhjemme? 

På flere skoler blev der sat gang i kontakt til hvert

enkelt hjem for at kortlægge, hvem der har internet hjemme, 
og hvem, der ikke har. Efter eleverne var sendt hjem, fandt 
man i Sisimiut ud af, at nogle af de elever, som ikke havde 
internet derhjemme, manglede deres opgaver. Så sprang 
pedellerne i bilen og bragte dem ud.

På trods af denne forberedelse beretter flere ikiortit, 
hvordan der gik meget tid med at hjælpe eleverne ind i de 
forskellige portaler. En ikiorti udtrykker det således: 

“At skulle få alle eleverne med og give dem en forståelse af 
hvad deres opgaver er, i den tid vi har. 2 lektioner blev 
nogle gange for lidt, når vi havde elever som f.eks. ikke 
kunne huske deres UNI-login, Showbie, m.m.”

Samtidigt var det næppe en overraskelse, at 
internetforbindelsen nogle steder var skøbelig og gjorde en 
svær situation endnu sværere. 

En anden udfordring lå i at nå ud til alle elever. Som  
tidligere beskrevet blev det meget op til den enkelte lærer, 
men det var også op til den enkelte elev. Der er generelt en 
forståelse af, at forældreopbakningen blev særlig vigtig.

En skolechef vurderer det således, da hun gør status over 
fjernundervisningen:

“De elever der gerne vil, og som får god opbakning 
hjemmefra, de har fået meget ud af deres fjernundervisning. 
Men så er der også nogen, som har skulle klare alt selv 
derhjemme, og dem vurderer man, at de ikke har fået så meget 
ud af det (…) Lærerne betragter det som lidt tabt 
undervisning for nogen. Heldigvis få”

Samtidig udtrykker nogle ikiortit dog, hvordan der var 
elever, som i denne undervisningsform faktisk trådte mere 
frem, lærte mere og viste mere.

12



DEL 3 
Pædagogiske potentialer
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Pædagogiske potentialer
Digitale elementer i skolen kan overordnet bruges på to 
måder: Til at forsøge at genskabe de læringsformer, 
ritualer og aktiviteter, som vi kender fra den anloge 
undervisning i samme eller forbedret form, eller til at 
bruge det digitale til at retænke praksis og føre skole på 
en ny og innovativ måde.
I en pludselig skolelukning var det ikke det nye og 
ukendte, der blev savnet og efterspurgt. Det var der som 
sådan rigeligt af. Derfor er der en klar tendens til, at 
det mere var genkendelighed og tryghed, som lærerne 
forsøgte at skabe gennem det virtuelle. 

Det nye var givet: Alle trådte ind i nye roller. Denne 
undervisningsform kræver stor selvstændighed fra eleverne, 
men fordrer det også. En faktor i online undervisning er, 
at man som både lærer og elev må blotte sig lidt. 
Eksempelvis i forhold til om man kan gennemskue teknikken 
eller ej. Mange, som ikke er vant til onlinemøder, skal 
også lige vænne sig til at se og høre sig selv på skærmen. 
Men også fagligt står man mere selvstændigt frem. Flere 
bemærker, at det er sværere at gemme sig i det virtuelle 
rum, og nogle lærere mener ligefrem, at de har lært nogle 
af deres elevers faglighed bedre at kende under 
skolelukningen.
Når så den første tilvænning er overstået, begynder man at 
blive fortrolig med redskabet og måske endda at opdage små 
fordele. Hvilken lærer har ikke ind i mellem drømt om at 
have en “mute-all-knap” i klasselokalet? 

En balance mellem teknik og pædagogik
Fjernundervisning skal først og fremmest have pædagogikken 
og læringen i fokus. Men hvis ikke teknikken virker, kan 
undervisningen ikke fungere og vil føre til store 
frustrationer hos alle. Ikiortit har i opsamlingen haft 
blandede oplevelser i forhold til elevenres mestring af 
teknikken. For de fleste kom det til at fungere med tiden, 
og flere beretter om, at de var direkte imponerede af, 

hvordan eleverne navigerede i de værktøjer, som de ikke 
altid havde haft mulighed for at lære forud for 
fjernundervisningen.
Når tingene kommer pludseligt, og der ikke har været tid til 
at øve det tekniske setup med eleverne, tyder det på, at det 
i endnu højere grad er vigtigt at give sig tid til at blive 
fortrolig med teknikken. Måske endda sætte de faglige 
ambitioner lidt lavt til at starte med for så at skrue op, 
når alle er blevet kendte i det nye. 

I forlængelse heraf er også et andet vigtigt aspekt, nemlig 
elevernes trivsel og tryghed. Mange lærere var meget 
bekymrede for deres elever undervejs, naturligvis særligt 
for dem, som ikke altid har det let derhjemme. Mange elever 
har under skolelukningen også fortalt deres lærer, at de 
savnede skolen og deres kammerater. Derfor sidder mange 
lærere nu med fornemmelsen af, at dét at ses under en 
skolelukning er rigtig vigtigt i sig selv. 

En anden læringsform
Flere ikiortit beretter, at nogle af deres elever giver 
udtryk for, at de har lært meget under fjernundervisningen. 
Ikiortit forklarer det med, at eleverne ikke kunne gemme 
sig. Det var mere direkte. Mere én til én. En lærer har set 
det samme: 

“Jeg blev overrasket over flere elever, som viste at de godt 
kunne arbejde med forskellige apps. Jeg havde noget 
idrætsundervisning, hvor de skulle se klips og lave øvelser, 
mens de filmede sig selv - og en af eleverne havde gjort 
rigtig meget ud af sin video, hvor han havde klippet, 
redigeret, lavet effekter i lyd og i videoen - og jeg anede 
ikke at han var så god til det.
For det andet, så blev jeg overrasket over nogle elever, som 
man ikke “ser” til undervisning, som ikke siger så meget - 
at de laver en rigtig fin aflevering og viser at de faktisk 
er gode til engelsk”
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Erfaringerne hos denne ikiorti peger meget tydeligt på en 
sammenhæng imellem fjernundervisningen, anvendelsen af 
iPads og den læringstilgang, der står helt centralt i 
Kivitsisa. 

Tydelighed og struktur
Mange ikiortit fremhæver, hvordan tydelighed og struktur 
bliver endnu vigtigere i en fjernundervisningssituation. De 
udtrykker det således: 

(Det sværeste var) “At kunne forklare opgaverne mere 
tydeligt end man plejer”

Når de bliver bedt om at give et godt råd videre omkring 
digital fjernundervisning, svarer de således: 

“Hav klare instrukser og vær grundig forberedt og vær 
tydelig”.

“Ha’ et godt samarbejde med dine elever og forældre. 
Strukturer dit skema ud fra det de er vant til og evt. 
lektionsplaner da mange har gavn af at vide 100% hvad de 
skal i løbet af dagen, da ikke alle forældre strukturerer 
dagen for deres børn”

“Lad være med at give alt for mange opgaver til eleverne”

Langt hen ad vejen er dette en ganske klassisk didaktisk 
kategori. Hvis ikke eleverne ved, hvad de skal lave og 
hvornår, de skal gøre hvad - hvordan skulle de så have en 
chance for at gøre det? I fjernundervisning - og måske i 
it-didaktikken generelt - bliver dette ekstra tydeligt. 

I Kivitsisa er det ligeledes vigtigt for os, at det 
tekniske setup er så enkelt og simpelt som muligt. Vi 
arbejder langt hen ad vejen med det samme setup på alle 
skoler; iPads til alle, skærme i klasserne og (i hvert fald 
til en start) med de samme apps på tværs af fag.

Tydeligheden i undervisningen og de klare opgaver er noget, 
som flere ikiortit giver udtryk for, at de er blevet endnu 
bedre til, og nu vil tage med tilbage i klasserummet. 

Tag det med ind i klasserummet
For mange ikiortit blev fjernundervisningen en anledning til 
at sætte turbo på brugen af iPads og på at opsøge de 
pædagogiske potentialer, der kan findes hér. “Showbie kom i 
femte gear”, som en skolechef udtrykker det. Andre udtrykker 
det således: 

“Det bedste jeg, som lærer, fik ud af situationen var at, 
flere elever lærte de apps vi brugte, bedre at kende - at 
man også selv blev kastet ud i “ilden” og var tvunget til at 
tilpasse planlægning og undervisning ud fra den situation vi 
er i”.

“Nu hvor jeg har sikret at alle kan showbie vil jeg give 
opgaverne mere digitalt”

Tag det med ind i fjernundervisningen
I Kivitsisa har vi store ambitioner om at opstarte 
fjernundervisning og at udvikle en reel grønlandsk 
fjernundervisningsdidaktik. Nedlukningen efter coronakrisen 
har vist, at det tekniske setup med iPads til alle kan danne 
grobund for interessant fjernundervisning. 
Frem for alt må pædagogikken og didaktikken træde frem. Som 
Anders Øgaard fortæller i podcasten Under:vis, har han ved 
flere lejligheder set, hvordan nogle 
fjernundervisningsprojekter har givet et pædagogisk 
tilbageskridt, hvis ikke det er dét, der sættes aller 
forrest.
Det vigtige bliver her at holde fast i, hvilke læringsformer 
vi ønsker. Både i henhold til loven, tankerne bag 
Atuarfitsialak og Kivitsisas grundpiller omkring 
undersøgende, eksperimenterende, producerende, skabende og 
formidlende læringsformer. Vi ønsker at skabe processer, 
hvor læringen sker i et fællesskab - og det kan altså lade 
sig gøre, uanset om vi er fysisk sammen eller ej.
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Tips til den gode, digitale fjernundervisning

1. Hav tillid til eleverne: Mange kan godt tage ansvar og 
fungere med fjernundervisning.

2. Begynd med det simple, så I alle kan starte med at blive 
trygge ved teknologien og den nye måde at mødes og gå i 
skole på.

3. Spring ud i det og prøv dig frem. Du lærer det ved at gøre 
det - og ved at lave fejl.

4. Skab klare og tydelige rammer for eleverne. De skal vide, 
hvad der forventes af dem, og hvad de kan forvente fra dig. 
Eksempelvis i forhold til arbejdsindsats, mødetider og 
tilgægelighed.

5. Tænk ud af boksen og brug denne lejlighed til at prøve 
noget nyt i din undervisning. I fjernudnervisning kan du 
ikke bare overføre det, som du plejer at gøre i klassen.

6. Udnyt, at du i fjernundervisningssituationen  har endnu 
bedre mulighed for at se (og måske endda udvikle) den 
enkelte elev.

7. Etablér og fasthold et fagligt fællesskab gennem løbende 
dialog og samling af eleverne.

8. Vær den aktive i kommunikationen. Som med alt andet i en 
pædagogisk relation, er læreren den ansvarlige i mødet med 
eleven.

9. Vær bevidst om elevernes trivsel og skab rammer, så 
eleverne også ser hinanden og får mulighed for både at 
pjatte sammen og arbejde sammen.

10.Vis eleverne, at deres arbejde, produktioner og opgaver 
betyder noget ved at give løbende faglig feedback og 
opmuntrende kommentarer. Tænk på, at mange sidder alene med 
opgaverne.

11.Giv konkrete og tydelige opgaver og del dine forløb op i 
mindre “bidder”, så eleverne mærker, at der er fremgang i 
tingene og løbende kan få kontakt og feedback.
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Afrunding

Skolelukningen og den medfølgende fjernundervisning var en 
helt særlig tid. Ganske kaotisk, ifølge de fleste udsagn 
til denne opsamling. Men samtidig blev det også et 
didaktisk laboratorium, hvor der mange steder blev 
eksperimenteret i forhold til at anvende det digitale i 
undervisningen. Nu er det vigtigt, at vi ikke blot går ud 
i klasserne, og kun gør, som vi gjorde før skolelukningen. 
Vi må holde fast i de indsigter og den status, vi har 
fået, og vi må reflektere over det, vi har set og lært - 
og bruge det i praksis. Det drejer sig sådan set om alle 
niveauer fra det organisatoriske og implementeringen over 
teknikken til den daglige undervisningspraksis. Kivitsisa 
er blevet testet, og vi har fået nogle svar på, hvor langt 
vi er nået. Det skal vi hver især bruge til at komme 
videre. Det gælder alle involverede.
Vi skal også være klar på, at skolerne kan lukke igen, og 
her gælder det om at være bedre forberedte. Samtidig skal 
vi bruge de helt konkrete indsigter, vi har fået omkring 
implementeringen af iPads og nye samarbejds- og 
læringsformer på både kommunalt- og skoleplan. I den 
daglige undervisning skal vi bruge det afsæt, at mange 
lærere og elever gjorde store fremskridt i både deres 
tekniske kunnen og i deres indsigter i, hvordan det 
digitale kan være med til at løfte læringen, hvis det 
bruges på den rigtige måde. 



APPENDIX
For at konkretisere de tanker om fjernundervisning, som er 
blevet præsenteret i denne opsamling, præsenteres her en 
model, som Kompas har tilpasset og brugt specifikt til 
Kivitsisas ambitioner i fjernundervisningen og det tekniske 
setup, vi har til rådighed. Modellen har dannet 
udgangspunkt for Kompas’ webinarer for ikiortit. 
Den er lavet til brug ved akut fjernundervisning og er 
bygget op efter, at der etableres synkron kontakt med 
eleverne, hvorefter der gennemføres en cyklus bestående af 
tre loops: Et formidlings-loop, et bearbejdnings-loop og et 
feedback-loop. Denne cyklus kan variere i længde, ligesom 
de enkelte loops kan variere i både form og indhold. 
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Opstart

Formidling

Bearbejdning

Refleksion

Opstart

Formidling

Bearbejdning

Refleksion

Formål
I en situation, hvor fjernundervisning er nødvendig, er den 
første opgave for dig som underviser at få etableret en 
kontakt til eleverne. I det første møde er det vigtigt at 
afsætte tid til at afstemme forventninger med dem og 
præsentere en plan for den kommende tid, hvor fysisk 
tilstedeværelse ikke er mulig.
Indhold 
Vi anbefaler, at man etablerer et online møderum i

Formål
Formålet med formidlings-loopet er at klæde eleverne 
fagligt på, så de kan deltage i gruppearbejde og løse de 
opgaver, der bliver stillet. 
Indhold: 
Præsentation af det faglige indhold kan foregå ved at holde 
oplæg, som foregår synkront i det oprettede møderum. Der 
kan bl.a. vises præsentationer og dokumenter ved hjælp af 
skærmdeling.  
Indholdet og videnformidlingen kan også foregå ved hjælp af 
flipped learning tilgangen, hvor oplægget er optaget på 
forhånd. Oplægget kan være lavet ved hjælp af 
skærmoptagelse, video, podcast eller andet. 
Arbejdsformer: 
Der kan her stilles opgaver, som eleverne løser i grupper 
eller individuelt. Ved gruppeopgaver kan eleverne mødes i 
Breakout Rooms, via FaceTime eller en anden platform, som 
som de kender. 
Opgavetyper: 
Det anbefales at typen af opgaver, der stilles, tager højde 
for, at opgaverne kan løses som gruppe, da eleverne på 
denne måde oplever kontakt med deres klassekammerater. Vær 
ekstra grundig med at være eksplicit omkring formålet med 
opgaven, og gør det tydeligt, hvordan der bliver givet 
feedback på den konkrete opgave. Tænk gerne i opgaver, hvor 
eleverne er undersøgende, producerende og formidlende. 
Aflevering: 
Aflevering af elevernes opgaver og produkter bør ske via 
Showbie. 

Refleksion

Opstart

Formidling

Bearbejdning

Bearbejdning

Refleksion

f.eks Zoom. Lav et slide med punkter til en dagsorden og sæt 
god tid af til, at eleverne kan stille spørgsmål. 
I det første møde, med eleverne online, handler det om at 
skabe fortrolighed, overblik og tryghed. Det er ofte et nyt 
medie for dem og måske også for dig, som underviser. Sæt 
derfor tid af til at afprøve og udforske det virtuelle 
klasseværelse, sammen med eleverne. 
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Opstart

Formidling

Bearbejdning

Refleksion

Opstart

Formidling

Bearbejdning

Refleksion

Formål: 
Denne del er rettet mod eleverne, hvor der arbejdes med en konkret 
opgave, der er igangsat af dig som underviser. I denne del 
arbejder eleverne selvstændigt eller i grupper med opgaver, der 
kan løses og deles digitalt. 
Indhold: 
Vi anbefaler, at der stilles opgaver, hvor eleverne arbejder i 
grupper, så de oplever mest mulig kontakt og kan støtte hinanden i 
løsningen af opgaven. Bearbejdnings-loopet kan variere i længde, 
alt efter opgavens omfang. Hvis der er tale om større opgave, skal 
du overveje at lave korte vejledningsmøder undervejs. På den måde 
kan du give eleverne mulighed for at stille spørgsmål, og du, som 
underviser, har mulighed for at vurdere, hvor der eventuelt er 
behov for ekstra vejledning og støtte. Tænk i varierede 
arbejdsformer, når eleverne skal arbejde. Du kan f.eks. skifte 
imellem, at de arbejder parvis og i grupper. 
I modellen lægges på til app’en Book Creator, men det kunne i 
princippet være alle former for produktionsapps. 

Formål: 
Ethvert bearbejdnings-loop opfølges af et refelksion-loop, hvor 
der refleksteres sammen og gives feedback i en form, der passer 
til den konkrete opgave. Det kan enten ske sammen med den enkelte 
elev eller på klassen. Når I ikke er i fysisk kontakt med 
eleverne, er det ekstra vigtigt, at der tænkes feedback ind i alle 
opgaver i en eller anden form. 
Indhold: 
Kendte feedback-former fra den fysiske undervisning kan fint 
understøttes digitalt. Synkron feedback kan understøttes via Zoom, 
der også kan være anvendeligt til fremlæggelser og dialog omkring 
produkter produceret af eleverne.  
Indtænk en fælles afrunding, hvor der samles op på den afsluttede 
cyklus, så det er tydeligt, at der nu tages fat på noget nyt, og 
giv eleverne mulighed for at komme med feedback på denne cyklus, 
så der løbende kan justeres og rettes til. 
Overvej følgende: 
Korte refleksioner med arbejdsgrupper via Zoom.  
Fælles møder på Zoom med fremlæggelser for hele eller dele af 
holdet - vær opmærksom på at undgå for lange uafbrudte møder. 
Fremlæggelser kan med fordel deles op.  
Feedback gennem Peer-feedback - kan gøres gennem Zoom eller 
Showbie. Feedback gennem kommentarfunktionen i f.eks. Showbie. 


