
 

iPad eller computer til alle elever 

I Gladsaxe Kommune skal alle børn have så 
lige vilkår som muligt, og på den baggrund 
blev det i 2014 politisk besluttet at udle-
vere iPads til alle elever i Gladsaxes skoler.  
Efterfølgende blev det (i 2017) vedtaget at 
forlænge denne 1:1 ordning, som betyder, 
at alle elever har ét device (en digital enhed 
som for eksempel iPad eller computer) til 
rådighed. 

De digitale enheder er med til at øge læ-
ringsudbyttet i fagene og udviklingen af 
fremtidens kompetencer. I dag er mange 
undervisningsmaterialer digitale, infor-
mationssøgning foregår på internettet, 
og opgaver som skriftlige produkter, flm, 
hjemmesider og podcast afeveres digitalt. 
Årsplaner, elevplaner og opgaver fndes i 
Skoleportalen, og hjælpeprogrammer som 
CD-ord og Into-Words støtter elever med 
læsevanskeligheder. 

Valg af nye enheder 
Da de ældre iPads fra 2014 skulle udskiftes, 
lavede vi en grundig undersøgelse af, hvad 
skolernes reelle behov var. Vi afprøvede 
forskellige typer digitale enheder (blandt 
andet Lenovo Chromebooks, HP PC’er, 
Microsoft Surface og iPads) på fre skoler. 
Her skulle testklasserne afprøve enhederne 
til forskellige typer af opgaveløsning, blandt 
andet tekstbehandling, regneark, websøg-
ning, flm- og billedredigering og program-
mering. 

Tilbagemeldingerne fra elever og pædago-
gisk personale pegede på, at iPads under-
støtter læringen i indskolingen optimalt, 
mens en PC bedst imødekommer de ønsker 
og krav, der er i de ældste klasser. Derfor 
blev der i løbet af skoleåret 2018/19 udle-
veret nye iPads til alle indskolingselever og 
computere til udskolingseleverne. Skolerne 
kunne selv vælge, hvornår de ville skifte fra 
iPad til PC, og derfor har nogle skoler iPads 
på mellemtrinnet, mens andre bruger PC’er 
allerede fra 4. klasse. 

I forbindelse med udskiftningen har vi 
indsamlet de ældre iPads og solgt dem til 
en virksomhed, som kan videresælge og 
dermed genanvende dem. Vi får dermed 
dækket en del af udgifterne til indkøb af de 
nye enheder, og vi sikrer samtidig, at udsty-



ret bliver genanvendt og eventuelle data på 
enhederne bliver håndteret efter gældende 
GDPR-regler. 

Til- og fravalg af teknologi 
De foreløbige tilbagemeldinger fra elever, 
lærere og pædagoger er, at de nye enheder, 
til trods for enkelte tekniske, pædagogiske 
og administrative indkøringsudfordringer, 
bliver brugt fittigt til løsning af fere for-
skelligartede opgaver på skolerne. 

iPad og computere fylder meget i børnenes 
hverdag, både i skole og fritid. Derfor er der 
en vigtig læring for både elever og pædago-
gisk personale i at beslutte, hvornår de digi-
tale enheder skal bruges i undervisningen, 
og hvornår de ikke skal. I Gladsaxes skoler 
arbejder vi målrettet med, at børnene bliver 
dygtige til at foretage dette valg, altså at 
de på en kvalifceret baggrund kan vælge 
teknologierne fra eller til alt efter hvilken 
opgave, de skal løse.  
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