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”Cyberpædagogik i de klassiske fag – et inspirationsmateriale”  
Af Chresteria Neutzsky-Wulff
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På ”EMU – Danmarks undervisningsportal” ligger nu et materiale med inspiration 
til, hvordan it (ikt) kan anvendes i de klassiske fag i gymnasiet:

http://fou.emu.dk/offentlig_show_projekt.do?id=133798 

Materialet er skrevet med støtte fra Undervisningsministeriet og skal anvendes som optakt til et kommende 
kursus om emnet. De overordnede mål har været at udarbejde et bud på en pædagogisk ramme, som lærere 
kan anvende til at overveje inddragelsen af it/ikt i deres undervisning.

I første omgang har vi hovedsagelig udviklet materialet i forhold til gymnasiets læreplan og 
undervisningsvejledning for faget Oldtidskundskab, idet vi dog undervejs også giver eksempler på it-/ikt-
redskabernes anvendelse i sprogundervisningen i græsk og latin.

Denne ramme suppleres af en pædagogisk vurdering af 10 forskellige it-/ikt-redskaber samt 2-4 eksempler 
på, hvordan hvert af redskaberne konkret kan anvendes i undervisningen. Hertil kommer, at hvert redskab er 
koblet med kompetencer, som de er formuleret i gymnasiets Lectio-system. De 10 redskaber er: 

1. Mindmap
2. Wiki
3. Webquest
4. Online-test / quiz-spørgsmål
5. Audio- og videofiler (podcast)
6. Produktion af billedmateriale
7. Geotagging
8. Mobillæring
9. Diskussionsforum
10. Virtuel tidslinje til Oldtidskundskab

Selve kurset er under planlægning. Det vil blive afholdt i Århus (Aarhus Universitet) og København 
(Ørestadens Gymnasium), og varigheden er 2 dage. På kurset udleveres materialet i en udvidet udgave.

På kurset medbringer hver deltager et allerede planlagt og afprøvet forløb, som i løbet af kurset omformes til 
at inddrage ikt i det ønskede omfang. På denne måde går hver deltager fra kurset med et produkt, som er lige 
til at anvende i dagligdagen. Efterfølgende gives der en virtuel supportperiode, hvor deltagerne kan vende 
tilbage og få gode råd og feedback i forbindelse med deres afprøvninger af de nye redskaber.

Vi håber, at i første omgang inspirationsmaterialet – og siden kurset – kan blive til nytte!

På vegne af arbejdsgruppen,

Chresteria Neutzsky-Wulff,
Elementarkursus i Græsk & Latin, Københavns Universitet

Kontakt os gerne med spørgsmål, ideer eller kommentarer, send en mail til chresteria@chresteria.dk. 
Vi vil også meget gerne høre fra jer, der har afprøvet eksempler fra materialet.


