
Hvad nu hvis..?
Event om perspektiverne 
for læringsteknologi i Afrika

Future Classroom Lab
Københavns Professionshøjskole
Tirsdag d. 28. maj 2019



08.00 Kaffe og croissanter 

08.10 Velkomst Eskil Frøding – IDA

08.15 Hvilke udfordringer ser vi... Ditte Amskov, Katja Levin - OXFAM IBIS

08.30 Kan vi gentænke læring og uddannelse ved brug af teknologi? Helle Rootzen - LearnT DTU

08.50 Power-workshop med idégenerering Malte von Sehested – Future Classroom Lab KP

09.35 Pause

09.45 Opsamling gennem video-præsentationer og podcast-interview Henrik Føhns - IDA

10.25 Afrunding - tak for i dag!

Program



Udfordringer for 
kvalitetsuddannelse i 

Afrika - set fra Oxfam IBIS 

28. maj 2019



Oxfam i verden 

Uddannelse en Oxfam IBIS prioritet 



Kvalitetsuddannelse handler om: 
• Lige adgang for alle – ikke mindst 

piger

• Adgang til grundskole, 
ungdomsuddannelse, erhverv, teknisk 
og videregående uddannelse

• Relevant undervisningsmateriale og 
undervisningsmetoder

• Undervisning, der er tilpasset 
elevernes behov og kapacitet 

• Veluddannede lærere

• Tosproget undervisning

• Sikre skoler 

• Gratis skolegang 

@ MorenaPerezJoachin
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På vej men langt fra i mål…
• Over 265 millioner børn og unge går ikke i skole. Mere end 

halvdelen bor i Afrika syd for Sahara 

• 617 millioner af unge har ikke basale matematik og
læsefærdigheder

• Piger går oftere ud af skole og har mindre adgang til læring end 
drenge

• 50% af alle børn som ikke går i skole bor i konflikt områder

• Langt over halvdelen af verdens flygtninge og internt fordrevne
(87 mill) er børn og unge

• Lange kriser - lost generations 

• Afbrudt skolegang – cykloner, storme etc. 



v



Huskeliste for udvikling af EdTech

• Et redskab

• Hardware alene gør det ikke 

• Relevant 

• Tilpasset til den givne kontekt og eksisterende curriculum 

• Understøtter undervisning, erstatter ikke (skoler)

• Understøtter læring, står ikke alene (unge læring/ikke skoler) 

• Value for money

• Lærere spiller en stor rolle 

• Fleksibilitet 



Hvordan kan vi gentænke læring og uddannelse ved brug

af teknologi?

Techvelopment - 28. maj 2019

Helle Rootzen - @hellehero
Professor 
Head of learnT DTU - Centre for Digital Learning Technology
DTU Compute
Technical University of Denmark 







Hvad nu hvis?



Hvad nu hvis?

- vi kunne re-designe læring
- hvad skal man lære?
- hvem skal man lære sammen med?

MOTIVATION

















What if .......

....... learning was not about 

• Having teachers
• Having books
• Having internet (all the time)


