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Alle danske universiteter har en e-læringsplatform, og platformene bliver da også 

brugt – om ikke andet så i hvert fald som arkiv for undervisningsmaterialer. Men 

selv om redskaberne bliver stillet til rådighed, og der bliver undervist i brugen af 

dem, kniber det sommetider med at ”sælge” budskabet om, at Informations- og 

Kommunikationsteknologi (IKT) faktisk har reel betydning for den faglige 

udvikling på de højere læreanstalter. ”Sælge” handler her ikke om markedsføring 

eller ledelseskrav, men om at overbevise, om at skabe en positiv holdning i en 

faglig sammenhæng til de nye medier. 

 

Det er ikke løsningen at forlange mere ”e-læring”. E-læring er et noget slidt ord 

med rigtig mange forskellige betydninger. Og e-læring er et for snævert fokus, når 

det handler om at styrke anvendelsen af IKT blandt underviserne på de højere 

læreanstalter. Hverdagen på universiteterne byder jo på en blanding af forskning, 

formidling og undervisning – og for mange medarbejderes vedkommende er 

aktiviteterne prioriteret i præcis denne rækkefølge. Derfor har vi på RUC valgt ikke 

kun at satse på ”e-læring, men i stedet at udbygge ”Akademisk IT”, altså at tænke 

IKT-anvendelsen ind i helheden af den ansattes arbejdsopgaver. Vi vil gerne kunne 

vise vores kolleger, at IKT kan være med til at gøre tilværelsen lettere på en række 

områder, samt at der er en naturlig sammenhæng i at tage teknologien til hjælp 

inden for forskellige akademiske gøremål. På den måde søger vi at motivere til øget 

anvendelse af de nye teknologier ud fra devisen ”Det gavner dig selv”. 

 

Man kan sagtens kræve af medarbejderne, at de benytter den nye teknologi. Det 

virker endda at stille krav. Men motivation er vigtig for, at de nye medier anvendes 

med selvfølgelighed og gerne også kreativt i alle relevante arbejdssituationer.  

 

Både indre og ydre faktorer spiller ind på motivationen. Hvad angår de indre 

faktorer, er det afgørende, at ”e-læring”, eller bedre Akademisk-IT, netop ikke blot 

er noget, man skal, fordi det forlanges (fx at huske at lægge sin PowerPoint-

præsentation på nettet), men noget man gerne vil, fordi det giver god mening. Det 

gør det kun, hvis den enkelte oplever, at teknologien gør det nemmere og hurtigere 

at udføre opgaverne og måske endda åbner for nogle muligheder, man ikke havde 

tidligere. Det giver mening, når teknologien understøtter ens behov og 

arbejdsmønstre – og ikke gør vold på dem eller forudsætter, at man udfører rutiner, 

der opfattes som besværlige og unødvendige. 

 

Vejen frem mod en naturligt integreret brug af IKT er at afdramatisere anvendelsen 

af teknologierne ved at vise, hvad de kan bruges til, og hvad andre bruger den til, 



samt at støtte den enkelte i hans eller hendes forsøg med at afprøve nye teknologier. 

Det er ikke nok at holde kurser i brug af programmer. Vi skal vise, hvad 

programmerne kan bruges til, og hvorfor det er smart at bruge dem. 

 

Dette fører os direkte til de ydre faktorer. Endnu i dag er der blandt 

universitetsledelserne en tilbøjelighed til at vægte det kvantificerbare på bekostning 

af personlige kompetencer. At satse i højere grad på hardware og software hellere 

end "brainware" og på integration af de nye medier i organisationen. Ingen 

strategiplan kan i dag undgå at nævne akademiske IKT-anvendelser, men planerne 

er typisk ikke særligt konkrete, når det gælder om at omsætte målsætningerne i 

praktiske initiativer, eller når det gælder om at formulere klare succeskriterier. 

 

Det er stadig ganske almindeligt at betragte ”e-læring” som en form for 

specialisering, der befinder sig i udkanten af den fremherskende pædagogiske 

tradition. Den holdning er sådan set indbygget i selve det at skelne ”e-læring” fra 

andre former for undervisning. Generelt har der nok også hersket en vis kollegial 

skepsis over for fænomenet. Det er et område for ”ildsjæle”, og al den tid, de bruger 

på teknikken snarere end faget, bliver ikke nødvendigvis opfattet som særligt 

meriterende blandt kolleger. Nærmest tværtimod.  

 

Blandt andet derfor er erfaringsudvekslingen på grundlag af forskellige 

enkeltstående projekter med nye teknologier ofte ikke er særligt vidtrækkende. Det 

gælder såvel på det individuelle plan som i institutionens ofte utilstrækkelige forsøg 

på at opnå en synergieffekt af faktiske initiativer. Endelig hører det med til billedet, 

at hverken studieordninger, undervisningsplaner eller timenormer normalt tager 

højde for, at undervisning der inddrager nye medier, hvad enten vi kalder det e-

læring eller blended learning, typisk er mere tidskrævende både for undervisere og 

studerende end andre former for undervisning, samt at der kan være specielle 

udfordringer i at få den særlige form for undervisning til at passe ind i helheden. 

 

Kort fortalt: Motivation kan styrkes på det ydre plan dels ved at opstille klare mål 

for ambitionerne om at øge anvendelsen af IKT i de akademiske arbejdsprocesser, 

og dels ved at drage omsorg for at integrere anvendelsen af IKT’en fuldt og 

naturligt inden for alle de akademiske arbejdsområder. Dette vil så igen have en 

afsmittende virkning på den enkeltes motivation for at tage faglig IKT-anvendelse 

til sig. 

 

 


