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Bilag 1. Metodisk tilgang: 
empiriske aktiviteter og 
beregning af potentialer 

Digitaliseringsstyrelsen har bedt Deloitte om at analysere de kvalitative og økonomi-

ske potentialer ved en øget systematisk anvendelse af en række udvalgte digitale 

redskaber på de gymnasiale uddannelser og de almene voksenuddannelser (avu). 

Analysens hovedkonklusioner er beskrevet i rapporten Digitale redskaber i undervis-

ningen på gymnasiale uddannelser og i almen voksenuddannelse. 

Analysen bygger på et omfattende empirisk grundlag. Dette bilag beskriver det empi-

riske datagrundlag og de metodiske tilgange, der er benyttet. I figuren nedenfor fin-

des et overblik over de gennemførte empiriske aktiviteter i analysen. 

Figur 1. Oversigt over empiriske aktiviteter i projektet 

 

De empiriske aktiviteter kan overordnet inddeles i tre grupper. For det første aktivite-

ter, der vedrører kortlægning af den nuværende og bedste praksis på de gymnasiale 

uddannelser og AVU, for det andet aktiviteter til at vurdere perspektiver på længere 

sigte ved brug af digitale redskaber, og for det tredje er der indsamlet data til at kort-

lægge de nuværende omkostninger på de gymnasiale uddannelser generelt og om-

kostninger til digitale redskaber specifikt. På baggrund af de indsamlede data for 

bedste praksis er der udarbejdet businesscases for fem af de digitale redskaber. 

Fokusering og deskresearch
1

Interview med lærere
4

Survey med ledere
3

Survey med lærere
2

E
k
s
p

e
rt

p
a

n
e

l v
u

rd
e

ri
n

g

Interview med udbydere af digitale redskaber
7

8
Survey om omkostninger

9
Løn- og regnskabsdata

8

Gennemgang af fag - og undervisningsbekendtgørelser
10

Internationale erfaringer
5

Deskresearch af barrierer
6

Baseline og bedste praksis

Brug af digitale redskaber på længere sigte

Businesscases



4 
 

Til at kvalificere og give input på tværs af de tre grupper af empiriske aktiviteter har 

Deloitte nedsat et ekspertpanel af ledere fra sektoren. Undervisningsministeriet og 

Digitaliseringsstyrelsen har givet input til udvælgelsen af ekspertpanelet. Deltagerne i 

ekspertpanelet er vist i boksen nedenfor. Kendetegnende for alle deltagerne i ek-

spertpanelet er, at de er med til at drive digitaliseringsdagsordenen på egne instituti-

oner. 

Boks 1. Udvalgte ledere til ekspertpanelet  

 Allan Kjær Andersen, rektor på Ørestad Gymnasium 

 Thomas Jørgensen, rektor på Borupgaard Gymnasium 

 Dorte Fristrup, rektor på Århus Statsgymnasium 

 Gitte Bargholdt, rektor på Tietgen  

 Claus Villumsen, uddannelseschef på Niels Brock 

 Søren Fersløv Andersen, rektor på Københavns VUC 

 Hans Jørgen Hansen, direktør på VUC Syd 

Ekspertpanelet har generelt bidraget med værdifuldt input og sparring til den samle-

de analyse. I dialogen med ekspertpanelet er der taget udgangspunkt i de centrale 

empiriske fund i analysen. Ekspertpanelet har særligt vejledt og rådgivet Deloitte i 

forbindelse med følgende: 

 Udvælgelse af institutioner til dybtgående caseanalyse 

 Kvalificering af resultater af kortlægning og caseanalyser 

 Afdækning af barrierer for udbredelse af digitale redskaber i undervisningen 

 Muligheder for øget anvendelse af digitale redskaber udover bedste praksis i dag 

 Kvalificering af analysens resultater og anbefalinger, herunder særligt i forhold til 
de pædagogiske og økonomiske potentialer samt profiler for indfasning af bedste 
praksis. 

De første fire temaer er drøftet med paneldeltagerne på en workshop af tre timers 

varighed, mens det sidste tema er sendt i skriftlig høring blandt paneldeltagerne på 

baggrund af skriftligt materiale. 

I det følgende beskrives hver af de empiriske aktiviteter uddybende. 

1.1. Baseline og bedste praksis 

Inden gennemførelsen af baselinemålingen blev der gennemført en foranalyse, hvor 

der gennem deskresearch blev identificeret otte redskaber, der blev vurderet til at 

have de største kvalitative og kvantitative potentialer. I den efterfølgende kortlægning 

blev lærernes nuværende anvendelse (baseline) af de otte udvalgte digitale redska-

ber i undervisningen kortlagt via surveys og uddybende caseinterview. 

Ud fra analysen er der identificeret bedste praksis-lærere, der i særlig grad oplever 

både kvalitative og kvantitative fordele ved deres brug af digitale redskaber i under-

visningen. I det følgende uddybes aktiviteterne vedrørende nuværende praksis og 

bedste praksis. 

Fokusering og deskresearch 

I foranalysen gennemførte Deloitte en gennemgang af eksisterende nationale og 

internationale forskningsbaserede analyser og evalueringer af anvendelsen af digita-
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le redskaber i undervisningen i de gymnasiale uddannelser (almengymnasiale og 

erhvervsgymnasiale uddannelser samt HF (toårig) og HF (enkeltfag)) og AVU. På 

grund af hastigheden i den digitale udvikling og anvendelsen af digitale redskaber er 

det afgørende, at undersøgelser af praksis for digitale redskaber er så aktuelle som 

muligt, hvis resultaterne skal kunne udgøre et validt grundlag for den videre analyse. 

Vi har derfor valgt alene at tage afsæt i undersøgelser og analyser, der er maksimalt 

fire år gamle. En liste over de undersøgte kilder (første delrapportering) er vedlagt 

som bilag 3. 

Surveys blandt lærere og ledere 

Til at etablere en baseline for den nuværende brug af digitale redskaber er der gen-

nemført to surveys. Én survey blandt lærerne og én survey blandt lederne på de 

forskellige uddannelser (STX, HHX, HTX, HF og AVU). 

Spørgeskemaet til lærerne har fokus på brugen af de otte udvalgte digitale redska-

ber. Spørgsmålene omhandler, hvilke redskaber der anvendes, omfanget af anven-

delsen, de faglige og pædagogiske effekter, de tidsmæssige effekter og økonomiske 

effekter samt en række andre spørgsmål om brugen af de enkelte redskaber. I for-

hold til brugen af de enkelte redskaber har lærerne angivet deres anvendelse for det 

fag, de senest har undervist i. Ellers kunne der være risiko for, at lærerne ville svare 

ud fra det fag, hvor de bruger digitale redskaber mest, hvorved brugen af digitale 

redskaber ville blive overvurderet. Ud over spørgsmålene til de konkrete udvalgte 

redskaber er der også stillet en række mere generelle spørgsmål om brugen af it på 

institutionerne. 

Spørgsmålene i lederskemaet har en mere overordnet karakter og omhandler brugen 

af digitale redskaber generelt i undervisningen og rammerne for dette. Derudover har 

lederne også svaret på spørgsmål vedrørende institutionens strategi for it, it-udstyr 

på institutionen, it-support på institutionen og ledernes vurdering af lærernes it-

kompetencer mv. 

Spørgeskemaerne er pilottestet af henholdsvis seks lærere og fire ledere. Derudover 

er spørgeskemaerne også blevet kvalitetssikret af Undervisningsministeriet og Digi-

taliseringsstyrelsen. Efter dette er spørgeskemaerne blevet justeret. 

Udvælgelsen af respondenter er sket i to trin:  

1. I det første trin er der udvalgt i alt 168 institutioner til at indgå i undersøgelsen. 
Alle institutioner, der udbyder HF (enkeltfag), AVU, HHX og HTX, er udvalgt til 
survey. For STX-institutionerne er antallet af institutioner så højt, at det er muligt 
at få et repræsentativt udsnit ved at udvælge en stikprøve. Der er udvalgt 80 
STX-institutioner til at indgå i undersøgelsen. Udvælgelsen er stratificeret, hvor-
igennem der er sikret repræsentativitet på institutionsstørrelse og geografisk pla-
cering. For de 168 institutioner er lederskemaet udsendt til ledelsen på institutio-
nen via deres e-mail (typisk rektor eller uddannelseschef). 

2. I det andet trin er lærerne til lærersurveyen udvalgt. Dette er sket ved at udvælge 
15-30 tilfældige lærere på hver af de 168 institutioner. Kontaktoplysningerne på 
lærerne er fundet på institutionernes hjemmesider. I tilfælde af at institutionerne 
ikke har e-mailadresser på lærerne på deres hjemmesider, er disse indhentet ved 
at ringe til institutionerne, der har været behjælpelige med at sende e-
mailadresser til Deloitte. 
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Dataindsamlingen har fundet sted i perioden fra 6. marts til 26. marts 2014. Der er 

sendt tre påmindelser i løbet af dataindsamlingen til dem, der på det givne tidspunkt 

endnu ikke havde besvaret spørgeskemaet. 

Ud af de 168 ledere har 101 ledere besvaret skemaet, hvilket giver en svarprocent 

på 60 procent. Deloitte har undersøgt repræsentativiteten af lederbesvarelserne, og 

de er repræsentative på geografisk placering og institutionernes størrelse. Med den 

høje svarprocent og repræsentativitet i forhold til geografisk placering og institutio-

nernes størrelse er det Deloittes vurdering, at ledernes svar er repræsentative for 

alle lederne på tværs af AVU, HF, STX, HHX og HTX. 

Lærersurveyen er sendt til 3.479 lærere, hvoraf 992 lærere har svaret. Dette giver en 

svarprocent på 29 procent. Svarprocenten er relativt ensartet på tværs af de forskel-

lige uddannelsestyper – dog lidt højere svarprocent for HF og AVU og lidt lavere for 

STX. Som følge af den relativt lave svarprocent har Deloitte gennemført omfattende 

frafaldsanalyser. Analyserne viser, at de lærere, der har udfyldt spørgeskemaet, ikke 

adskiller sig fra den generelle population af lærere. En række af de mest centrale 

resultater fra frafaldsanalysen er vist nedenfor. Som det ses, afspejler aldersfordelin-

gen i besvarelserne mere eller mindre aldersfordelingen i populationen. Der er dog 

en lille overrepræsentation af lærere på 55 år eller derover og en mindre underre-

præsentation af lærere mellem 25 og 34 år. Samtidig er surveyen repræsentativ i 

forhold til både geografisk placering og institutionens størrelse. Dog er der en mindre 

overrepræsentation af lærere fra store institutioner og en mindre underrepræsentati-

on af lærere fra mindre institutioner. 

Figur 2. Repræsentativitet af lærersurvey: sammenligning af aldersfordelingen 
i stikprøven og den samlede population af lærere 

 
Note: Aldersfordelingen i populationen er foretaget ud fra en undersøgelse foretaget af Rektorforeningen i 
2009. Den er foretaget ud fra aldersfordelingen for underviserne på det almene gymnasium og de er-
hvervsgymnasiale uddannelser (det vil sige, at undervisere på AVU ikke er medtaget, da der ikke kunne 
findes data for deres aldersfordeling). 
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Figur 3. Repræsentativitet af lærer-
survey: institutionens geografiske 
placering 

Figur 4. Repræsentativitet af lærer-
survey: institutionens størrelse 

  

Resultaterne i analysen viser også, at der er stor variation i omfanget af lærernes 

anvendelse af digitale redskaber, hvilket tyder på, at spørgeskemaet er besvaret af 

et bredt udsnit af lærere med forskellig interesse for brugen af it i undervisningen. 

Det er samlet Deloittes vurdering, at lærersurveyen er repræsentativ. 

Det kan naturligvis ikke afvises, at der er bias i respondentgruppen. Det kunne være, 

at det er lærere, der er særlig interesserede i it og dermed også i højere grad bruger 

digitale redskaber, der har udfyldt spørgeskemaet. I Deloittes caseinterview er der 

imidlertid ikke noget, der tyder på, at det er bestemte typer lærere, der har udfyldt 

skemaet. Ekspertpanelet har også givet udtryk for, at andelen af lærere, der bruger 

de udvalgte redskaber, er realistisk. 

Caseanalyser og bedste praksis: interview med lærere 

I forlængelse af de to surveys er der gennemført 66 caseanalyser med lærere, der i 

særlig grad anvender digitale redskaber på en særlig hensigtsmæssig måde i forhold 

til at sikre økonomiske og pædagogiske effekter (bedste praksis). Formålet med ca-

seanalyserne har først og fremmest været at få et indblik i, hvordan lærerne bruger 

de forskellige redskaber. Derudover har interviewene sammen med de to surveys 

været med til at sikre, at potentialeberegningerne bygger på valide og repræsentative 

data, så de opgjorte faglige og økonomiske potentialer er realistiske og realiserbare 

ved øget systematisk anvendelse af digitale redskaber. Slutteligt var et sidste formål 

med interviewene at få et indblik i, om der var områder, hvor de bedste lærere kunne 

gøre det endnu bedre.  

Udvælgelsen af lærere til caseanalysen har taget udgangspunkt i lærersurveyen. På 

baggrund af lærersurveyen er der udregnet en score fra -50 til +50 point for alle læ-

rerne i forhold til de økonomiske og pædagogiske effekter, de oplever for hvert af de 

redskaber, de bruger, jf. figur 5 nedenfor. Ud fra scoren på de to parametre er der 

identificeret lærere, der i særlig grad oplever både faglige og økonomiske fordele (de 

grønne prikker i figuren). De udvalgte bedste praksis-lærere repræsenterer både 

forskellige uddannelser og fag. Derudover er der også udvalgt et antal lærere, der 

opnår faglige fordele, men ikke økonomiske gevinster (de lyseblå prikker). Dette er 

gjort med henblik på at undersøge, hvad der skal til, for at gruppen af lærere, der kun 

opnår faglige effekter, også kan opnå økonomiske gevinster. 
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Figur 5. Identifikation af bedste praksis-lærere og udvælgelse af lærere til in-
terview (i-bøger som eksempel)1 

  

I analysen er der i alt identificeret 105 bedste praksis-lærere (10,6 procent af stikprø-

ven)2. Der er forskel på, hvor mange bedste praksis-lærere, der er identificeret for de 

enkelte redskaber. Det skyldes, at der både er forskel på, hvor mange der bruger de 

enkelte redskaber, og hvor stor andel af lærerne der både opnår faglige og økonomi-

ske gevinster for de enkelte redskaber. Som figuren nedenfor viser, er der identifice-

ret mellem 10 og 36 bedste praksis-lærere for hvert af de otte udvalgte redskaber. 

                                                      

1 Pointtallene er beregnet på baggrund af respondenternes svar, der er omregnet til scorer på en skala fra 
-50 til +50. Har man svaret ”Helt enig” på alle spørgsmål vedrørende de pædagogiske og faglige effekter, 
får man 50 point, og har man svaret ”Op til 100 procent af tiden” vedrørende de tidsmæssige effekter, får 
man ligeledes 50 point. 

2 Antal lærere i bedste praksis-gruppen for de enkelte redskaber summerer ikke til 105. Det skyldes, at der 
er lærere, der er i bedste praksis-gruppen for flere redskaber. 

 

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

-50 -30 -10 10 30 50

Økonomiske 
fordele 

Pædagogiske fordele 

Bedste praksis-lærere. Lærere, der ikke er udvalgt til interview  
eller tilhører bedste praksis-lærerne. 
Udvalgt til interview som perspektiv  
på lærere, der opnår faglige, men ikke  
økonomiske, fordele. 

Bedste praksis-lærere udvalgt til inter-
view og kvalitative caseanalyser. 



9 
 

Figur 6. Antal lærere i bedste praksis-gruppen for de enkelte redskaber. Ande-
len i parentes angiver, hvor stor andel af lærerne der er del af bedste praksis-
gruppen for de enkelte redskaber. 

 

Interviewene er gennemført som semistrukturerede interview med udgangspunkt i en 

interviewguide. De er gennemført telefonisk og ved besøg på udvalgte institutioner. 

Fokus i interviewene var at få uddybet lærernes svar fra survey. Her var der særligt 

fokus på at validere lærernes procentangivelser af, hvor meget de anvender de en-

kelte redskaber, og hvor meget mindre tid de bruger på de enkelte processer i for-

bindelse med undervinsingen som følge af brugen af digitale redskaber. Det klare 

billede er, at lærerne har angivet valide svar i deres besvarelser. Når vi spurgte mere 

dybtgående ind til omfanget af anvendelsen og de tidsmæssige effekter, svarede 

stort set alle lærerne, at deres svar i surveyen var dækkende. Det er dermed Deloit-

tes klare vurdering, at lærernes procentangivelser, der er brugt til at opstille busi-

nesscases for de enkelte redskaber, er målingsvalide og reliable.  

1.2. Perspektiver på længere sigte ved 
brug af digitale redskaber 

I analysen er der også gennemført aktiviteter til at vurdere perspektiverne på længe-

re sigte ved brug af digitale redskaber. De fire empiriske aktiviteter vedrørende per-

spektiverne på længere sigte er vist i figuren nedenfor. Caseinterview med lærere og 

drøftelse med ekspertpanelet er beskrevet tidligere i notatet. I det følgende beskrives 

de to øvrige aktiviteter, der har dannet grundlag for vurderingen af perspektiverne på 

længere sigte ved brug af digitale redskaber. 

Figur 7. Aktiviteter vedrørende perspektiverne på længere sigte ved brug af 
digitale redskaber 
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Deskresearch af internationale erfaringer og barrierer 

I forlængelse af deskresearch i foranalysen, hvor de digitale redskaber er udvalgt, 

har Deloitte gennemført en tilsvarende deskresearch af generelle internationale erfa-

ringer med anvendelsen af digitale redskaber. Formålet er at undersøge, om der er 

andre lande, der har erfaringer med anvendelsen af digitale redskaber, der rækker 

udover den bedste praksis, der er identificeret på ungdomsuddannelserne og AVU. I 

denne kortlægning er barrierer for systematisk øget udbredelse også undersøgt. 

Den internationale kortlægning er foretaget med input fra den amerikanske organisa-

tion National Center for Academic Transformation (NCAT). NCAT har mange års 

erfaring med forskning i anvendelse af digitale redskaber i undervisning. NCAT har 

særligt bidraget med amerikanske erfaringer. NCAT’s analyser er særligt interessan-

te, fordi NCAT er de eneste, der har foretaget egentlige økonomiske potentialevurde-

ringer ved øget brug af digitale redskaber. 

Derudover har den internationale kortlægning af perspektiver for brug af digitale red-

skaber i undervisningen haft særligt fokus på de nordiske lande, fordi de har ung-

domsuddannelser og voksenuddannelser, der minder om de danske. Slutteligt er der 

også indsamlet andre internationale erfaringer fra blandt andet Australien, der også 

er relativt langt fremme i brugen af digitale redskaber (se referenceliste i bilag 3). 

Udbydere af digitale redskaber 

I forbindelse med kortlægningen er der også gennemført interview med fem udbyde-

re af digitale redskaber. Det drejer sig om Systime, Lectio, UNI•C’s Materialeplatfor-

men, Area9 og Meebook. Udvælgelsen er sket med udgangspunkt i baselinekort-

lægningen og med prioritering af danske udbydere af redskaber, der har været i fo-

kus i analysen. Derudover har Deloitte brugt to kriterier for udvælgelsen: 

 Meget anvendte redskaber: Deloitte har valgt de store spillere på det danske 
marked, der udbyder løsninger, der i særlig grad bruges på gymnasierne og AVU. 
Der drejer sig om Systime, Lectio og UNI•C’s Materialeplatformen. 

 Fremsynede udbydere: Derudover har Deloitte interviewet danske udbydere, 
der vurderes at repræsentere en nyudvikling i forhold til udviklingen af digitale 
redskaber i undervisningssektoren. Det gælder Area9 og Meebook. 

Interviewene er gennemført med henblik på at vurdere perspektiverne på længere 

sigte, hvor udbyderne har givet deres bud på, hvordan yderligere anvendelse af de 

udvalgte digitale redskaber kan give større pædagogiske effekter og skabe et øko-

nomisk råderum. 

1.3. Businesscases 

Med udgangspunkt i kortlægningen af den nuværende anvendelse (baseline) og 

afdækningen af barrierer for en øget udbredelse og effektivisering af brugen af de 

otte digitale redskaber, der er valgt som fokus for analysen, er der identificeret føl-

gende fem digitale redskaber, der vurderes at have de største økonomiske, faglige 

og pædagogiske potentialer: 

 Podcast 

 Lærer-til-lærer-værktøjer 

 Dokumentdelingsværktøjer/virtuelle grupperum 
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 I-bøger 

 Præsentationsværktøjer. 

For hvert af de fem digitale redskaber er der udarbejdet en businesscase for bedste 

praksis. Der er yderligere udarbejdet en businesscase for 75 procent-percentilen. I 

det følgende beskrives Deloittes metodiske tilgang til beregning af økonomiske po-

tentialer. Tilgangen til beregningen af potentialer er tilrettelagt med henblik på at 

sikre, at analysen bygger på en solid, troværdig og velunderbygget metodisk tilgang 

til beregning af de økonomiske potentialer. 

Udarbejdelse af businesscases for de analyserede digitale redskaber 

For hvert af de fem digitale redskaber, der er valgt til videre analyse, er der udarbej-

det en businesscase i forhold til bedste praksis. Effektiviseringspotentialet opgøres 

som en kombination af anvendelsen af et digitalt redskab (angivet som en procent-

sats for hver af de processer, der er i fokus for analysen – forberedelse, undervisning 

og opgaveevaluering) og effekten på lærernes tidsforbrug (angivet som procentdel af 

den tid, lærerne anvender redskabet, og den tid som lærerne vurderer, at anvendel-

sen af redskabet sparer dem). 

Figur 8. De tre processer, der er i fokus for analysen 

 

Der er i analysen identificeret et bedste praksis-segment af lærere for hvert af de fem 

redskaber, der oplever, at anvendelsen af det digitale redskab giver dem en kombi-

nation af positive faglige-pædagogiske og tidsmæssige effekter (se beskrivelse af 

Deloittes identifikation af bedste praksis-lærere ovenfor). Effektiviseringspotentialet 

beregnes med udgangspunkt i gennemsnittet af de effektiviseringer, bedste praksis-

lærerne aktuelt har opnået. 

Forudsætningsdiagrammet nedenfor illustrerer struktureringen af de udarbejdede 

businesscases. Driftsudgifterne er delt i to overordnede poster: Undervisning (1) og 

Øvrig drift (2). Udgiftsposten Undervisning dækker over den del af lærernes løn, der 

er knyttet til de tre ovenstående processer. 

Udgifterne til øvrig drift indgår i analysens businesscases som den del af driftsudgif-

terne, der er afledt af de opstillede løsningsforslag. Løsningsforslagene er estimeret 

separat og figurerer under posten Projektudgifter (3). Løsningsforslagene er de tiltag, 

der er opstillet i analysen, og som fungerer som løftestænger for en øget systematisk 

anvendelse af de fem digitale redskaber. 

Nettogevinsterne (4) bliver beregnet som forskellen mellem effektiviseringen af de 

processer, der er relateret til undervisningen (1), og henholdsvis den øvrige drift og 

projektudgifterne. 

Deloittes metodiske tilgang til de fire dele af businesscasen beskrives i det følgende. 

Forberedelse Undervisning Opgaveevaluering+ +
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Figur 9. Forudsætningsdiagram for analysens businesscases 

 

Ad 1) Driftsudgifter til undervisning 

Baselineudgifterne til lærernes løn udgør en central del af grundlaget for beregnin-

gen af besparelsespotentialer. Beregningen af baseline for udgifter til lærernes løn er 

foretaget forskelligt i forhold til henholdsvis de gymnasiale uddannelser og AVU. 

Forskellen i tilgangen til beregningerne af baseline for de to uddannelsesområder 

skyldes, at de samme data ikke er tilgængelige for begge uddannelsesområder. Den 

metodiske tilgang til beregning af baseline for de to uddannelsesområder beskrives i 

det følgende. 

Beregning af baseline for udgifter til lærernes løn på de gymnasiale uddannelser 

Udgifterne til lærernes løn på de gymnasiale uddannelser er beregnet ved hjælp af 

en bottom-up-tilgang, hvor antal timer per proces per fag er beregnet på landsplan 

og omsat til kroner og øre ved at gange timetallet med en gennemsnitlig lærertime-

pris. 

For at beregne lærernes årlige tidsforbrug på de processer, der ligger omkring un-

dervisningen – henholdsvis forberedelse, rettearbejde og øvrige administrative opga-

ver – er der taget udgangspunkt i tidligere kortlægninger af lærernes samlede ar-

bejdstid, som Undervisningsministeriet har gennemført, kombineret med uddannel-

sesbekendtgørelsernes oplysninger om antal undervisningstimer per undervisnings-

forløb. Bekendtgørelserne siger dog ikke noget om, hvor mange år de enkelte fag 

forløber over. Dette besluttes lokalt på de enkelte institutioner. Deloitte har beregnet 

et gennemsnitligt antal år per fagniveau med henblik på at kunne foretage en opreg-

ning til årlige undervisningstimer på landsplan per fag. Denne fastsættelse rummer 

en vis usikkerhed, men usikkerheden vurderes at være af begrænset omfang. Det 

Nettogevinster

Driftudgifter
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gennemsnitlige antal år er beregnet med udgangspunkt i data leveret af Under-

visningsministeriet. 

Deloittes beregning af baseline for lærernes tidsforbrug baserer sig på Under-

visningsministeriets kortlægning af lærernes arbejdstid fra 2010 for henholdsvis 

HHX, HTX og AVU (udført af Pluss Leadership for Undervisningsministeriet) og på 

Undervisningsministeriets kortlægning fra 2012 for henholdsvis STX og HF (også 

udført af Pluss Leadership). Resultaterne af de to kortlægninger ses nedenfor. 

Tabel 1. Pluss Leaderships kortlægning af anvendelsen af lærernes arbejdstid 
2008-2009 

 

Tabel 2. Pluss Leaderships kortlægning af anvendelsen af lærernes arbejdstid 
på STX og HF i skoleåret 2010-2011 

 

Der knytter sig en vis usikkerhed til brugen af disse tal, i og med fordelingen af ar-

bejdstiden kan have forskudt sig siden Undervisningsministeriets kortlægning i 2010 

af lærernes arbejdstid 2008-2009 og kortlægningen i 2012 af lærernes arbejdstid 

2010-2011. Rigsrevisionen konkluderer dog i 2012 i Beretning til Statsrevisorerne om 

effektiv udnyttelse af gymnasielærernes arbejdstid3, at de to Pluss Leadership-

kortlægninger sammen med en kortlægning udført for Undervisningsministeriet i 

2007 af Rambøll Management ”giver et godt billede af lærernes arbejdstid, og at de 

er sammenlignelige. Opgørelserne viser, at lærernes undervisningstid stort set ikke 

har ændret sig de seneste 5 år …” (s. 3). Siden Rigsrevisionens rapport er den nye 

arbejdstidsaftale trådt i kraft i 2013. I forbindelse med interviewene med lærerne har 

Deloitte spurgt ind til den nuværende betydning af den nye arbejdstidsaftale, og om 

arbejdstiden på nuværende tidspunkt har forskudt sig mellem de forskellige proces-

ser (forberedelse, undervisning og rettearbejde). Det generelle billede er, at OK13 

endnu ikke har forskudt tidsforbruget nævneværdigt. De ændringer, der er sket, er af 

                                                      

3 Rigsrevisionen: Beretning til Statsrevisorerne om effektiv udnyttelse af gymnasielærernes arbejdstid, 
april 2012, http://www.rigsrevisionen.dk/publikationer/2012/112011/ 

http://www.rigsrevisionen.dk/publikationer/2012/112011/
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mindre karakter, og det vurderes derfor, at de tidligere kortlægninger giver et godt 

billede af lærernes tidsforbrug. 

Figuren nedenfor illustrerer beregningen af baseline for udgifterne til lærernes løn på 

de gymnasiale uddannelser. Beregningen af udgifter er sket ved at gange det totale 

antal timer på landsplan for et givet fag med den gennemsnitlige timeløn for lærere 

på det givne uddannelsesområde.4 

Figur 10. Illustration af beregning af baseline for lærernes tidsforbrug per fag 
(timer hhv. udgifter). Beregningen foretages for de almene gymnasiale uddan-
nelser og de erhvervsgymnasiale uddannelser. 

Beregning af baseline for omkostningerne til lærernes tidsforbrug på AVU 

Udgifterne til lærernes løn på AVU er beregnet ved hjælp af en top-down-tilgang, 

hvor udgifterne til lærernes løn fordelt på fag og processer er beregnet med ud-

gangspunkt i de samlede udgifter for lærernes løn på landsplan. Valget af denne 

tillgang skyldes, at det ikke har været muligt at tilvejebringe oplysninger om antal 

hold for de enkelte fag på AVU, men kun antal kursister på landsplan per fag. 

Beregningsmodellen for AVU tager udgangspunkt i følgende datagrundlag: 

 Antal kursister på landsplan per AVU-fag per år. Dette tal stammer fra udtræk af 
data fra Undervisningsministeriets systemer. Undervisningsministeriets dataud-
træk indeholder tal for skoleårene 2009/2010, 2010/2011 og 2011/2012. Det har 
ikke været muligt at tilvejebringe nyere tal. I beregningen anvendes de senest til-
gængelige tal for antal kursister, det vil sige tallene fra skoleåret 2011/2012. 

 Antal timer per AVU-undervisningsforløb i henhold til bekendtgørelsen om AVU.  

 De samlede årlige udgifter til løn for AVU-lærere i henhold til Finansministeriets 
forhandlingsdatabase for 1. kvartal 2014. Der er kun udtrukket udgifter for lærer-
relaterede stillinger.5 

                                                      

4 De gennemsnitlige timepriser er beregnet på baggrund af det gennemsnitslønniveau, der er angivet i 
Finansministeriets forhandlingsdatabase under Ministeriet for Børn og Undervisning (§ 20), herunder 
personalekategori 0088 Lærere ved Gymnasieskoler. Den gennemsnitlige årsløn er divideret med års-
normen på 1.924 timer for at beregne den gennemsnitlige timepris. Denne beregning giver en gennem-
snitlig timepris på 305 kr. for HHX, HTX, STX og HF. Løntallene er fra 1. kvartal 2014, da dette er de 
nyeste tilgængelige tal. Gymnasielærernes lønstigning som følge af OK13 er således inkluderet i den 
beregnede timepris. 

5 De gennemsnitlige timepriser er beregnet på baggrund af det gennemsnitslønniveau, der er angivet i 
Finansministeriets forhandlingsdatabase under Ministeriet for Børn og Undervisning (§ 20), herunder 
henholdsvis personalekategori 0620 Lærere ved AVU, FVU m.m., hvor stillingskoderne 02830 Lærer, 
02834 Lærer og 02839 Lærer er valgt, og personalekategorien 0201 Tjenestemænd med stillingskoderne 
44915 Lærer og 44994 Lærer er valgt. Den gennemsnitlige årsløn er divideret med årsnormen på 1.924 
timer for at beregne den gennemsnitlige timepris. Denne beregning giver en gennemsnitlig timepris på 256 
kr. for lærere på AVU. 
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Figuren nedenfor skitserer beregningsmodellen for avu. Modellen beregner ikke antal 

lærertimer per proces, men fordeler i stedet de samlede udgifter til avu-lærernes løn 

på tværs af fag og processer med udgangspunkt i en fordelingsfaktor. Denne forde-

lingsfaktor beregnes på følgende måde: 

1. Antal årlige timer for et givet fag divideres med antal samlede årlige timer for alle 
avu-fag. 

2. Antal kursister på landsplan for samme fag divideres med det samlede antal 
kursister på landsplan for alle avu-fag. 

3. De to forholdstal ganget med hinanden anvendes som fordelingsfaktor. 

Fordelingsfaktoren ganges herefter med de samlede udgifter til avu-lærernes løn, og 

lønudgifterne fordeles dermed på tværs af alle fag ud fra fordelingsfaktoren. 

Beregningen af udgifterne til de fire processer, der er i fokus for denne analyse, udfø-

res ved at gange procentsatserne for hver enkelt proces (fra Pluss Leaderships 

2010-kortlægning af avu-lærernes arbejdstid) med de samlede lønudgifter for det 

enkelte fag. 

Figur 11. Beregning af baseline for avu-lærernes lønudgifter for de fire proces-
ser 

 

Den samlede finanslovsbevilling til AVU, FVU mv. (2013-tal) udgjorde i 2013 596,3 

mio. kr. Ved at sammenholde antal årselever for henholdsvis AVU, FVU og ordblin-

deundervisning (2013-tal) har det været muligt at udskille lærerudgifterne til AVU fra 

den samlede bevilling til AVU, FVU mv. Udgifterne til AVU-lærerne udgør ifølge den-

ne beregning cirka 419 mio. kr. Ifølge Pluss Leadership-kortlægningen fra 2010 af 

AVU-lærernes samlede arbejdstid udgør den del af AVU-lærernes arbejdstid, der er i 

fokus for denne analyse (forberedelse, undervisning og opgaveevaluering), 54,5 

procent. Analysens baseline for beregning af økonomisk potentiale for AVU udgør 

således cirka 228 mio. kr. (54,5 procent af 419 mio. kr.). 

Samlet baseline for udgifterne til lærernes løn 

Den samlede baseline for udgifterne til lærernes løn, der indgår i analysens busi-

nesscases, fremgår af nedenstående tabel. 
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Tabel 3. Baseline for udgifter til den del af lærernes løn, der er i fokus i analy-
sen 

Mio. kr. Erhvervs-
gymnasium 

Almene  
gymnasium 

AVU HF (enkeltfag) Samlet 

Baselineudgifter 868,9 3.036,6 228,3 137,4 4.271,1 

Ad 2) Udgifter til øvrig drift 

Med henblik på at afdække eventuelle krav til institutionernes øvrige drift i forbindelse 

med en systematisk øget anvendelse af de digitale redskaber, der indgår i analysen, 

har Deloitte gennemført en survey blandt 11 udvalgte institutioner. Institutionerne er 

udvalgt på baggrund af surveyen blandt lederne, og der er udvalgt institutioner med 

forskellig modenhed i anvendelsen af digitale redskaber. Den gennemførte survey 

har omhandlet eventuelle udgifter til investeringer, for eksempel i undervisningsmid-

ler, nødvendigt nyt it-udstyr til lærere og elever, samt nødvendig systemunderstøttel-

se og infrastruktur, for eksempel lokalt netværk på uddannelsesinstitutionerne. Ud-

giftsposterne er estimeret separat i regnearket Bilag 3a Løsningsforslag.xlsx, der 

ligger til grund for businesscasen. Dette regneark indeholder estimater for projektud-

gifter såvel som for afledte driftsudgifter. 

Ad 3) Projektudgifter 

Udgiftsskønnene for projektudgifterne er foretaget ved hjælp af trepunktsestimering 

med angivelse af usikkerhedsspænd. De specifikke estimater for projektudgifterne er 

foretaget i regnearket Bilag 3a Løsningsforslag.xlsx, der ligger til grund for hver af de 

fem businesscases for bedste praksis. 

Estimeringen af de enkelte udgiftsposter er foregået ved, at de er blevet nedbrudt 

med henblik på at sikre, at de enkelte estimater fremstår gennemskuelige og doku-

menteret, og at de er velordnede og struktureret på en måde, der gør det muligt at 

anvende dem som afsæt for videre analyser. 

Ad 4) Nettogevinster 

Nettogevinsterne afhænger af effektiviseringspotentialet for hvert af de fem digitale 

redskaber, der indgår i analysen, men de afhænger i lige så høj grad af den ha-

stighed, hvormed bedste praksis for anvendelse af et digitalt redskab bliver udbredt. 

Udbredelseshastigheden er bestemt af barrierer for udbredelsen af det enkelte red-

skab og af en række øvrige dimensioner. 

Den øgede systematiske og målrettede anvendelse af de fem digitale redskaber skal 

gennemføres over en årrække. Analysens businesscases for de fem redskaber be-

regner effektiviseringspotentialet for en seksårig periode (2015-2010), hvor bedste 

praksis for anvendelsen af redskaberne gradvist vil skulle udbredes til de lærere, der 

i dag får et mindre fagligt og/eller tidsmæssigt udbytte ud af brugen af redskaberne – 

og til de lærere, der endnu ikke bruger dem. 

For hvert redskab er der fastsat en udbredelsesprofil baseret på, hvor vanskeligt eller 

komplekst det vurderes at være at øge anvendelsen af redskabet. Udbredelsesprofi-

len er baseret på en vurdering af en række dimensioner, der er afgørende for kom-

pleksiteten af udbredelsen, det vil sige i hvilket omfang og hvor hurtigt en øget an-

vendelse kan opnås. En øget anvendelse omfatter både, at flere lærere anvender 
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redskabet tilsvarende bedste praksis-lærerne, og at de lærere, der allerede anvender 

redskabet, forbedrer anvendelsen til bedste praksis-niveau. 

Udbredelsesprofilen skal sikre, at de gevinster, der beregnes i businesscasene, er 

realistiske og realiserbare, idet udbredelsesprofilen afgør, hvor hurtigt de potentielle 

gevinster forventes at kunne realiseres. 

De dimensioner, der påvirker udbredelsesprofilen, beskrives nedenfor. Vurderingen 

af de forskellige dimensioner er baseret på data fra surveyen blandt lærere og ledere 

og på caseinterview med bedste praksis-lærere. Dimensionerne fastsættes til hen-

holdsvis lav, middel og høj kompleksitet ud fra en vurdering af dimensionens påvirk-

ning af mulighederne for en systematisk øget anvendelse af redskabet. Den samlede 

kompleksitetsscore afgør, hvilken af følgende tre udbredelsesprofiler et redskab får: 

1) langsom, 2) middel eller 3) hurtig. 

Figur 12. Illustration af de tre generiske udbredelsesprofiler 

 

 

 Langsom: Imødegåelse af for eksempel kulturelle barrierer tager tid og kan be-
virke, at udbredelsen af bedste praksis for et redskab går langsomt i starten, men 
accelererer efterhånden som større barrierer imødegås. 

 Middel: Mellemstore barrierer skal overvindes, før resultaterne af indsatsen for 
at udbrede bedste praksis for alvor kan ses. Udbredelsen accelerer til gengæld 
herefter, indtil den når et niveau, hvor den begynder at flade ud. 

 Hurtig: Mindre barrierer overvindes relativt hurtigt, og udbredelsen af bedste 
praksis øges hurtigt, indtil den når et niveau, hvor den flader ud. 

Udbredelsesgrad 

Den samlede lærerbestand inddeles i tre segmenter: 1) bedste praksis-lærere, 2) 

lærere, der anvender redskabet i dag, men ikke tilhører bedste praksis, og 3) lærere, 

der ikke anvender redskabet i dag. For hvert af de fem redskaber er det vurderet, 

hvor stor en andel af de to sidstnævnte lærersegmenter det via en systematisk ind-

sats vil være realistisk at bringe på niveau med bedste praksis i dag – både i forhold 

til omfanget af deres anvendelse af redskabet og i forhold til de tidsmæssige effekter, 

som anvendelsen af redskabet giver dem. Denne udbredelsesgrad angives som et 

procentmæssigt spænd for hvert af de to lærersegmenter. 

Den samlede kompleksitetsscore i forhold til udbredelsen af bedste praksis for an-

vendelsen af et digitalt redskab bestemmer, hvilken udbredelsesprofil redskabet får 

(langsom, middel eller hurtig), og den realistiske udbredelsesgrad af bedste praksis 

vurderes. Udbredelsesprofil og udbredelsesgrad for hvert af de fem digitale redska-

ber er valideret med ekspertpanelet. 

Udbredelsesgrad

Udbredelsesprofiler

Langsom Middel Hurtig
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Tabel 4. Dimensioner, der indgår i kompleksitetsscore af udbredelsen af bed-
ste praksis 

Dimension Data 

Størrelse af bedste praksis-
segment 

Hvor mange procent udgør lærerne i bedste praksis-segmentet af 
de lærere, der bruger redskabet i dag? 

Nuværende anvendelse  
(alle lærere) 

Hvor mange lærere anvender redskabet i dag? 

Erfaring med anvendelse 
(gennemsnitslærere) 

Hvor mange års erfaring har lærerne i gennemsnit med anven-
delse af redskabet? 

Omfang af anvendelse 

I hvor stor en del af deres tid på tværs af forberedelse, undervis-
ning og opgaveevaluering anvender lærerne i gennemsnit red-
skabet (vægtet gennemsnit)? I hvor stor en del af deres tid an-
vender bedste praksis-lærerne redskabet? 

Tidsmæssige effekter 

Hvor stor tidsmæssig effekt får lærerne i gennemsnit ud af deres 
anvendelse af redskabet (gennemsnit for forberedelse og opga-
veevaluering)? Hvor stor tidsmæssig effekt får bedste praksis-
lærerne ud af deres anvendelse? 

Pædagogiske og faglige effekter 

Hvor store pædagogiske og faglige effekter får lærerne i gen-
nemsnit, henholdsvis bedste praksis-lærerne, ud af deres anven-
delse af redskabet? (skala fra -50 til +50 point, hvor ”helt enig” 
giver +50 point). 

Barrierer 
Hvor store barrierer vurderes der at være for en systematisk øget 
anvendelse af redskabet? Score fra 1-3 baseret på Deloittes 
caseinterview. 

Samlet kompleksitetsscore i 
forhold til udbredelse af bedste 
praksis 

Lav/middel/høj 

Effektiviseringspotentialet beregnes ved at gange den procentdel af lærere, der vur-

deres at kunne hæves til bedste praksis-niveau et givet år, med henholdsvis pro-

centsatsen for bedste praksis-lærernes anvendelse af det digitale redskab i forhold til 

en given proces (det vil sige, hvor meget bruger lærerne redskabet?) og procentsat-

sen for bedste praksis-lærernes effektivisering (det vil sige, hvor meget tid vurderer 

lærerne, at redskabet sparer dem i den tid, de bruger det?). Effektiviseringspotentia-

let beregnes således kun i forhold til den tid, hvor lærerne anvender et givet redskab, 

og ikke for al lærernes tid for en given proces, hvor de anvender redskabet. 
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Bilag 2. Businesscases 

Tidsplaner 

Alle businesscases er beregnet over en seksårig periode i perioden 2015-2020. For 

at sikre sammenlignelighed på tværs af de udarbejdede businesscases er der an-

vendt samme overordnede tidsplan for alle businesscases.  

Fase Startdato Slutdato Varighed (måneder) 

Ide 1. maj 2014 1. september 2014 7 

Analyse 1. september 2015 1. januar 2015 2 

Anskaffelse - - - 

Gennemførelse 1. januar 2015 1. januar 2016 10 

Realisering 1. januar 2015 1. januar 2021 72 

Estimater af udgifter til løsningsforslag 

Estimaterne af udgifter til løsningsforslag er opsummeret i tabel 18 i rapporten. For-

udsætningerne for estimaterne fremgår af tabellen nedenfor. Estimaterne er udført 

som trepunktsestimater med angivelse af sandsynlighedsfordeling, dvs. angivelse af 

sandsynligheden for, at de enkelte estimater indtræffer. De detaljerede estimater er 

dokumenteret i bilag 3a Løsningsforslag.xlsx. 

Løsningsforslagene er foretaget for to scenarier: 

 Estimat for løsningsforslag for de enkelte redskaber. Disse estimater indgår i 

businesscasene for de enkelte redskaber. 

 Samlet estimat for løsningsforslag til brug for den samlede businesscase. 

Fordelingen af løsningsforslag på enkeltredskaber fremgår af tabel 18 i rapporten. I 

de businesscases for enkeltredskaber, hvor de enkelte løsningsforslag indgår, er 

estimatet for det pågældende løsningsforslag medregnet 100%, bortset fra løsnings-

forslaget ”Afsættelse af pulje til medfinansiering af produktion af podcast og i-bøger i 

centrale fag i perioden 2015-2020” under driftsudgifter. Dette løsningsforslag er for-

delt mellem i-bøger og podcast med 75% af udgifterne til i-bøger og 25% til podcast. 

Tabel 5. Estimater for løsningsforslag for de enkelte redskaber 

Løsningsforslag 
Udgifts-
bærer Estimat Forudsætninger for estimat 

Projektudgifter (en-
gangsudgifter) 

 37-83 
mio. kr. 

 

National strategi for øget 
anvendelse af digitale 
redskaber i undervisnin-
gen 

Statslig 
1 - 2 

mio. kr. 

 Ekstern konsulentbistand, 2 konsulenter i hhv. 2 
- 3 - 4 måneder. 
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Løsningsforslag 
Udgifts-
bærer Estimat Forudsætninger for estimat 

Lokal strategi for øget 
anvendelse af digitale 
redskaber 

Institution 
21-48 

mio. kr. 

 Ekstern konsulentbistand: 150.000 - 300.000 kr. 
per institution for 35% af institutionerne. 

 Interne ressourcer, ledelse: 2 ledelsesressour-
cer, 20% i 1 - 2 - 3 måneder på 100% af institu-
tionerne 

Kompetenceudvikling i 
digital ledelse i en pæ-
dagogisk kontekst for 
ledere og mellemledere i 
institutionerne 

Institution 
8-16 

mio. kr. 

 2 – 3 – 4 ledere pr. institution, der skal på kur-
sus fordelt på 273 institutioner og med en pris 
pr. kursist på 15.000 kr. 

Styrket digitalisering af 
prøver 

Statslig 
4 - 8 

mio. kr. 

 25 opgavekommissioner forventes at skulle 
bruge 400 – 600 – 800 timer. Timepris for med-
lemmer af opgavekommissionerne: 400 kr. 

Teknologisk understøt-
telse 

Institution 
2 - 7 

mio. kr. 

 De adspurgte institutioners gennemsnitlige 
årlige udgifter per elev til it-udstyr og it-
infrastruktur: 970 kr. 

 Antal elever i de gymnasiale uddannelser og 
avu: 152.049 

 Udgifter til at hæve niveauet for it-infrastruktur 
og it-udstyr med 5% - 10% - 15% for de neder-
ste 30 pct. af institutionerne, med udgangspunkt 
i udgiftstal fra kortlægning 

Udarbejdelse af vejled-
ninger i anvendelse af 
digitale redskaber i 
undervisningen 

Statslig 
1 - 2 

mio. kr. 

 Vejledninger udarbejdes af EMU fagredaktioner 
(interne UVM-ressourcer).  

 3 UVM-medarbejdere i 2 - 3 - 4 mnd. (planlæg-
ning, udarbejdelse, kvalitetssikring og publice-
ring ) 

 Fagredaktører (15 - 20 - 30 redaktører allokeret 
10% af deres tid det første år) 

Årlige driftsudgifter  
60-110 
mio. kr. 

 

Administrativ understøt-
telse, herunder løbende 
monitorering og opføl-
ning på centralt niveau 
samt måling af effekt. 

Statslig 
3 - 4 

mio. kr. 

 2 – 3 – 4 UVM-medarbejdere 100% allokeret til 
administrativ understøttelse 

 Omkostninger per år per UVM-medarbejder: 
770.000 kr. 

 Gennemførelse af årlig effektmåling fx v. eks-
terne konsulenter 

Videreudvikling og 
bearbejdning af eksiste-
rende undervisningsma-
terialer og -forløb produ-
ceret af lærere med 
henblik på øget deling 
og genbrug 

Statslig 
1 – 2 

mio. kr. 

 15 - 20 - 30 fagredaktører i 10% af deres tid 

 Vægtet gennemsnitlig årsløn for lærere på de 
gym. udd. og avu: 581.771 kr. 

Øgede investeringer i 
indkøb af podcast og i-
bøger i centrale fag i 
perioden 2015-2020. 
Fordeles mellem i-bøger 
(75 procent) og podcast 
(25 procent) 

Statslig 
18 - 37 
mio. kr. 

 Institutionernes nuværende udgifter til læremid-
ler (bøger, i-bøger mv.) per elev: 1.203 kr. 

 Antal elever i avu og gymnasiale uddannelser: 
152.049 

 Investeringer beregnet som en procentsats af 
institutionernes udgifter til læremidler i dag (10% 
- 15% - 20%) 

Anvendelse af lærere 
med erfaring i at anven-
de digitale redskaber i 
undervisningen på 
teoretisk pædagogikum 

Statslig 
< 1 mio. 

kr. 

 10 lærere à 15 - 20 - 25 timer 

 Timepris for stx-lærere: 305 kr. 

Etablering af lokale 
ambassadørkorps for 
anvendelse af digitale 
læremidler i undervis-
ningen 

Institution 
23 – 39 
mio. kr. 

 15% - 20% - 25% ÅV per skole 

 Årsløn lærer gym: 586.154 kr. 

 Årsløn lærer avu: 491.755 kr. 

 Antal institutioner: 273 
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Løsningsforslag 
Udgifts-
bærer Estimat Forudsætninger for estimat 

Etablering af netværk for 
lokale ambassadører 

Statslig 
Ca. 1 

mio. kr. 

 Eksterne konsulenter til facilitering af 15 - 20 - 
25 fagnetværk 

 Antal timer til konsulenter pr. netværk til plan-
lægning, forberedelse og facilitering: 50 

 Timepris, eksterne konsulenter: 1.000 kr. 

Introduktion til og træ-
ning af lærerne i anven-
delse af digitale redska-
ber i undervisningen 

 - 

 Der estimeres ikke nogen udgifter til denne 
aktivitet, da den tænkes udført af de lokale am-
bassadører på institutionerne (estimeret oven-
for), og lærernes tid til kompetenceudvikling 
vurderes at kunne indeholdes i den del af deres 
arbejdstid, der allerede er afsat til kompetence-
udvikling 

Teknologisk understøt-
telse 

Institution 
8-16 

mio. kr. 

 De adspurgte institutioners gennemsnitlige 
årlige udgifter per elev til it-udstyr og it-
infrastruktur: 970 kr. 

 De adspurgte institutioners gennemsnitlige 
forventede ændringer i budget til it-udstyr og it-
infrastruktur: 4% - 5% - 8% 

 De adspurgte institutioners gennemsnitlige 
årlige udgifter per elev til it-drift: 716 kr. 

 De adspurgte institutioners gennemsnitlige 
forventede ændringer i budget til it-drift: 2% - 
2% - 4% 

Teknisk support Institution 
6-10 

mio. kr. 

 15% - 20% - 25% ÅV per institution 

 Årsløn teknisk support: 500.000 kr. 

 Antal institutioner: 273 

 Procentdel af institutionerne med behov for øget 
teknisk support som følge af systematisk øget 
anvendelse af digitale redskaber i undervisnin-
gen: 30% 

De samlede estimater for løsningsforslagene, der indgår i analysens samlede busi-

nesscase, fremgår af tabellen nedenfor. Forudsætningerne for estimaterne fremgår 

af kolonnen til højre. 

Tabel 6. Samlet estimat for løsningsforslag 

Løsningsforslag Udgifts-
bærer 

Estimat Forudsætninger for estimat 

Projektudgifter (en-
gangsudgifter) 

 39-88 
mio. kr. 

 

National strategi for 
øget anvendelse af 
digitale redskaber i 
undervisningen 

Statslig 2 – 4 
mio. kr. 

 Ekstern konsulentbistand, 2 konsulenter i hhv. 4 - 
6 - 8 måneder. 

Lokal strategi for øget 
anvendelse af digitale 
redskaber 

Institution 21 – 48 
mio. kr. 

 Ekstern konsulentbistand: 150.000 - 300.000 kr. 
per institution for 35% af institutionerne. 

 Interne ressourcer, ledelse: 2 ledelsesressourcer, 
20% i 1 - 2 - 3 måneder på 100% af institutionerne 

Kompetenceudvikling i 
digital ledelse i en 
pædagogisk kontekst 
for ledere og mellem-
ledere i institutionerne 

Institution 8-16 
mio. kr. 

 2 – 3 – 4 ledere pr. institution, der skal på kursus 
fordelt på 273 institutioner og med en pris pr. kur-
sist på 15.000 kr. 

Styrket digitalisering af 
prøver 

Statslig 4 - 8 
mio. kr. 

 25 opgavekommissioner forventes at skulle bruge 
400 – 600 – 800 timer. Timepris for medlemmer af 
opgavekommissionerne: 400 kr. 

Teknologisk under-
støttelse 

Institution 2 - 7 
mio. kr. 

 De adspurgte institutioners gennemsnitlige årlige 
udgifter per elev til it-udstyr og it-infrastruktur: 970 
kr. 

 Antal elever i de gymnasiale uddannelser og avu: 
152.049 
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 Udgifter til at hæve niveauet for it-infrastruktur og 
it-udstyr med 5% - 10% - 15% for de nederste 30 
pct. af institutionerne, med udgangspunkt i ud-
giftstal fra kortlægning 

Udarbejdelse af vej-
ledninger i anvendelse 
af digitale redskaber i 
undervisningen 

Statslig 2 – 5 
mio. kr. 

 Vejledninger udarbejdes af EMU fagredaktioner 
(interne UVM-ressourcer).  

 3 UVM-medarbejdere i 6 - 9 - 12 mnd. (planlæg-
ning, udarbejdelse, kvalitetssikring og publicering 
) 

 Fagredaktører (20 - 40 - 60 redaktører allokeret 
10% af deres tid det første år) 

Årlige driftsudgifter  77-152 
mio. kr. 

 

Administrativ under-
støttelse, herunder 
løbende monitorering 
og opfølning på cen-
tralt niveau samt 
måling af effekt. 

Statslig 
3 - 4 

mio. kr. 

 2 – 3 – 4 UVM-medarbejdere 100% allokeret til 
administrativ understøttelse 

 Omkostninger per år per UVM-medarbejder: 
770.000 kr. 

 Gennemførelse af årlig effektmåling fx v. eksterne 
konsulenter 

Videreudvikling og 
bearbejdning af eksi-
sterende undervis-
ningsmaterialer og -
forløb produceret af 
lærere med henblik på 
øget deling og gen-
brug 

Statslig 1 – 3 
mio. kr. 

 15 - 20 - 30 fagredaktører i 10% af deres tid 

 Vægtet gennemsnitlig årsløn for lærere på de 
gym. udd. og avu: 581.771 kr. 

Øgede investeringer i 
indkøb af podcast og i-
bøger i centrale fag i 
perioden 2015-2020. 
Fordeles mellem i-
bøger (75 procent) og 
podcast (25 procent) 

Statslig 
18 - 37 
mio. kr. 

 Institutionernes nuværende udgifter til læremidler 
(bøger, i-bøger mv.) per elev: 1.203 kr. 

 Antal elever i avu og gymnasiale uddannelser: 
152.049 

 Investeringer beregnet som en procentsats af 
institutionernes udgifter til læremidler i dag (10% - 
15% - 20%) 

Anvendelse af lærere 
med erfaring i at an-
vende digitale redska-
ber i undervisningen 
på teoretisk pædago-
gikum 

Statslig < 1 mio. 
kr. 

 20 lærere à 15 - 20 - 25 timer 

 Timepris for stx-lærere: 305 kr. 

Etablering af lokale 
ambassadørkorps for 
anvendelse af digitale 
læremidler i undervis-
ningen 

Institution 39 – 78 
mio. kr. 

 25% - 35% - 50% ÅV per skole 

 Årsløn lærer gym: 586.154 kr. 

 Årsløn lærer avu: 491.755 kr. 

 Antal institutioner: 273 

Etablering af netværk 
for lokale ambassadø-
rer 

Statslig 2 – 3 
mio. kr. 

 Eksterne konsulenter til facilitering af 15 - 20 - 25 
fagnetværk 

 Antal timer til konsulenter pr. netværk til planlæg-
ning, forberedelse og facilitering: 100 

 Timepris, eksterne konsulenter: 1.000 kr. 

Introduktion til og 
træning af lærerne i 
anvendelse af digitale 
redskaber i undervis-
ningen 

 -  Der estimeres ikke nogen udgifter til denne aktivi-
tet, da den tænkes udført af de lokale ambassa-
dører på institutionerne (estimeret ovenfor), og 
lærernes tid til kompetenceudvikling vurderes at 
kunne indeholdes i den del af deres arbejdstid, 
der allerede er afsat til kompetenceudvikling 

Teknologisk under-
støttelse 

Institution 8-16 
mio. kr. 

 De adspurgte institutioners gennemsnitlige årlige 
udgifter per elev til it-udstyr og it-infrastruktur: 970 
kr. 

 De adspurgte institutioners gennemsnitlige forven-
tede ændringer i budget til it-udstyr og it-
infrastruktur: 4% - 5% - 8% 

 De adspurgte institutioners gennemsnitlige årlige 
udgifter per elev til it-drift: 716 kr. 

 De adspurgte institutioners gennemsnitlige forven-
tede ændringer i budget til it-drift: 2% - 2% - 4% 

Teknisk support Institution 6-10 
mio. kr. 

 15% - 20% - 25% ÅV per institution 

 Årsløn teknisk support: 500.000 kr. 
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 Antal institutioner: 273 

 Procentdel af institutionerne med behov for øget 
teknisk support som følge af systematisk øget an-
vendelse af digitale redskaber i undervisningen: 
30% 

Summering af potentialerne 

Der er for hver af de fem valgte typer digitale redskaber udarbejdet en businesscase 

for en systematisk udbredelse af bedste praksis, som beskrevet i kapitel 5. Nettonu-

tidsværdierne for de enkelte digitale redskaber kan dog ikke uden videre summeres, 

da der er overlap i potentialerne såvel som i udgifterne. For at muliggøre en bereg-

ning af en samlet businesscase for de fem redskaber har Deloitte gennemført 14 

supplerende interviews med nogle af de bedste praksis-lærere, der tidligere i analy-

sen er interviewet om deres brug af ét af de fem redskaber. De 14 lærere er udvalgt 

ud fra, at de i spørgeskemaet tidligere har angivet, at de bruger fire eller fem af de 

digitale redskaber. Deloitte stillede de interviewede lærere følgende spørgsmål: 

 I hvor stor en procentdel af din forberedelsestid bruger du de fem (fire) digitale 
redskaber samlet set? 

 I hvor stor en procentdel af din undervisning bruger du alle fem (fire) digitale 
redskaber samlet set?  

 I hvor stor en procentdel af den tid, du anvender til opgaveevaluering, bruger du 
de fem (fire) digitale redskaber samlet set? 

Lærernes svar fremgår af tabellen nedenfor. 

Tabel 7. Resultatet af de gennemførte interviews af lærere ift. deres samlede 
anvendelse af de fem redskaber 

Lærer Forberedelse Undervisning Opgaveevaluering 

Lærer 1 80% 45% 90% 

Lærer 2 25% 33% 33% 

Lærer 3 90% 90% 100% 

Lærer 4 75% 75% 90% 

Lærer 5 80% 90% 80% 

Lærer 6 80% 45% 100% 

Lærer 7 75% 65% 70% 

Lærer 8 85% 25% 90% 

Lærer 9 80% 20% 95% 

Lærer 10 60% 50% 95% 

Lærer 11 10% 15% 5% 

Lærer 12 90% 80% 95% 

Lærer 13 30% 20% 40% 

Lærer 14 70% 80% 100% 

Gennemsnit 66% 52% 77% 

Med afsæt i gennemsnittene for lærernes samlede anvendelse af de fem redskaber i 

henholdsvis forberedelsen og opgaveevalueringen (hhv. 66% og 77%) er der bereg-

net en justeret anvendelse af hvert af de fem redskaber forholdsmæssigt, så den 

samlede anvendelse giver hhv. 66% og 77%. De justerede tal for anvendelsesgra-

den fremgår af tabellen nedenfor. 
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Tabel 8. Anvendelsesgrad – kortlagte og justerede tal 

Redskab 

Anvendelse (kortlagt) Anvendelse (justeret) 

Forberedelse Opgaveevaluering Forberedelse Opgaveevaluering 

I-bøger 36,9% 11,1% 15,5% 8,1% 

Podcast 21,9% 7,8% 9,2% 5,7% 

Præsentation 19,9% 15,4% 8,3% 11,2% 

Lærer-til-lærer 39,1% 37,3% 16,4% 27,2% 

Dokumentdeling 39,3% 34,0% 16,5% 24,8% 

Total 157,0% 105,6% 66,0% 77,0% 

For at kunne beregne en samlet businesscase har Deloitte også revideret forudsæt-

ningerne for estimering af analysens løsningsforslag. Ændringerne afspejler, at esti-

materne nu dækker over samtlige fem redskaber og ikke blot et enkelt redskab. 

Estimaterne er udelukkende ændret for de løsningsforslag, Deloitte vurderer vil blive 

påvirket af antallet af digitale redskaber, der ønskes udbredt systematisk. Ændrin-

gerne af forudsætningerne for estimering af løsningsforslag fremgår af nedenstående 

tabel. 

Tabel 9. Reviderede forudsætninger for estimering af løsningsforslag 

Udgifts- 

type 

Udgiftspost Nedbrydning af estimater 

 Oprindeligt estimat Revideret estimat 

P
ro

je
k
tu

d
g

if
te

r 

National strategi for redesign af undervis-
ningen med anvendelse af digitale redska-
ber 

2 konsulenter i hhv. 
2 - 3 - 4 mnd. 

2 konsulenter i hhv. 
4 - 6 - 8 mnd. 

Udarbejdelse af vejledninger i anvendelse 
af digitale redskaber i undervisningen, 
herunder vejledninger og rådgivning om de 
juridiske retningslinjer for anvendelse og 
deling af digitale uv-forløb og -materialer 

3 UVM-
medarbejdere i 2 - 3 
- 4 mnd. (planlæg-
ning, udarbejdelse, 
kvalitetssikring og 
publicering) og 10% 
af 15 – 20 – 30 
fagredaktørerers tid 

3 UVM-
medarbejdere i 6 - 9 
- 12 mnd. (planlæg-
ning, udarbejdelse, 
kvalitetssikring og 
publicering) og 10% 
af 20 – 40 – 60 
fagredaktørerers tid 

D
ri

ft
s
u

d
g

if
te

r 

Videreudvikling og bearbejdning af eksiste-
rende uv-forløb og materiale produceret af 
lærere, mhp. øget deling og genbrug 

15 - 20 - 30 fagre-
daktører i 10% af 
deres tid 

20 - 40 - 60 fagre-
daktører i 10% af 
deres tid 

Anvendelse af lærere med erfaring i at 
anvende digitale redskaber i undervisningen 
på teoretisk pædagogikum. 

10 lærere à 15 - 20 - 
25 timer 

20 lærere à 15 - 20 - 
25 timer 

Etablering af ambassadørkorps for anven-
delse af digitale læremidler i undervisnin-
gen, herunder produktion, anvendelse og 
deling af podcast, lokalt på skolerne, der 
kan gå foran med eksempler og viden og 
sikre sidemandsoplæring 

15% - 20% - 25% ÅV 
per skole 

25% - 35% - 50% 
ÅV per skole 

Etablering af netværk for ambassadørerne 
mhp. øget videndeling på tværs af fag og 
institutioner 

Eksterne konsulen-
ter til facilitering af 
15 - 20 - 25 fagnet-
værk. 50 timer pr. 
netværk. 

Eksterne konsulen-
ter til facilitering af 
15 - 20 - 25 fagnet-
værk. 100 timer pr. 
netværk. 

De reviderede estimater for henholdsvis projekt og drift fremgår af tabellen nedenfor. 

Tabel 10. Estimater pr. redskab hhv. for fem redskaber (mio. kr.) 

 Projektudgifter Driftsudgifter  

 Lavt Middel Højt Lavt Middel Højt 
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Estimater pr. redskab 
(bruttoliste)6 

37,3 57,7 83,1 60,1 83,3 109,4 

Samlede estimater for 
de fem redskaber 

39,2 61,2 88,1 76,8 109,0 151,5 

Difference 1,9 3,5 5,0 16,7 25,7 42,1 

Estimaterne for de fem redskaber vil indgå i den samlede businesscase under hen-

holdsvis projektudgifter og drift med projekt.  

Beregning af den samlede businesscase giver en nettonutidsværdi på 332 mio. kr. 

over en seksårig periode. 

Den beregnede nettonutidsværdi kan fordeles på de enkelte uddannelsesområder 

ved fx at bruge baselineudgifterne til lærernes løn som fordelingsnøgle. En sådan 

fordeling fremgår af tabellen nedenfor. 

Tabel 11. Uddannelsesområdernes forholdsmæssige del af 
nettonutidsværdien, beregnet pbga. deres relative udgifter til lærerlønninger. 
Udgifter og nettonutidsværdier angivet i mio. kr. 

Uddannelsesområde Udgifter til lærernes 
løn (baselineudgifter) 

Procentvis fordeling 
af udgifter til lærernes 
løn 

Andel af nettonutids-
værdi fra BC 

Avu 228,3 5,3% 17,7 mio kr. 

Hf enkeltfag 137,4 3,2% 10,7 mio kr. 

AGYM 3.036,6 71,1% 235,8 mio kr. 

EGYM 868,9 20,3% 67,5 mio kr. 

Total 4.271,1 100,0% 331,7 mio kr. 

 

Følsomhedsanalyser 

På baggrund af de opstillede businesscases har Deloitte udarbejdet en følsomheds-

analyse, der beregner påvirkningen af kritiske faktorer for lønsomheden af investe-

ringen. Hvis for eksempel projektudgifterne viser sig at være dobbelt så store, hvilken 

indvirkning på nettonutidsværdien får dette så? Hvis gevinsterne ved implementerin-

gen af et digitalt redskab alternativt viser sig at være væsentlig lavere, hvad vil dette 

så betyde for lønsomheden af investeringen i redskabet, herunder hvilke udgiftsele-

menter har størst betydning for at kunne realisere gevinsterne ved det digitale red-

skab? 

Nedenfor gennemgås følsomhedsanalyserne for de fem digitale redskaber, Deloitte 

har udarbejdet businesscases for. For hvert af de fem redskaber er scenarier for 

følgende kritiske faktorer for businesscasen analyseret: 

 Scenarie 1. Ændringer i besparelsespotentialet (relateret til lærernes løn) 

 Scenarie 2. Ændringer i driftsudgifter, der er afledt af løsningsforslagene 

 Scenarie 3. Ændringer i projektudgifterne. 

                                                      

6 Alle estimater for løsningsforslag ift. projekt- og driftsudgifter på bruttolisten anven-
des ikke i businesscasen for hvert af de fem redskaber. Hvert af redskaberne har en 
delmængde af udgifterne for den samlede mængde af løsningsforslag. 
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De tre faktorer svarer til de tre overordnede udgiftsposter i businesscasenes forud-

sætningsdiagram. 

Figur 13. De tre scenarier svarer til de tre overordnede udgiftsposter i busi-
nesscasens forudsætningsdiagram 

 

Følsomhedsanalysen omfatter beregning af følgende scenarier for alle fem redska-

bers businesscases: 40 procent, 60 procent, 80 procent, 100 procent, 125 procent, 

175 procent og 250 procent. Konklusionen på følsomhedsanalyserne er, at de to 

vigtigste overordnede udgiftsposter i businesscasene på tværs af redskaber er hen-

holdsvis besparelsespotentialet og de driftsudgifter, der er afledt af løsningsforslage-

ne. Ændringer af disse poster er således mere kritiske for projekternes økonomi end 

ændringer i projektudgifterne. Jo større besparelsespotentialet for et redskab er, jo 

større er de positive konsekvenser i sagens natur, hvis besparelsespotentialet viser 

sig at være større end estimeret. 

Der er ikke foretaget en følsomhedsanalyse for best case-scenarier, hvor flere eller 

alle faktorer ændrer sig. Der er heller ikke foretaget følsomhedsanalyse for de mere 

detaljerede udgiftsposter. 

Nettogevinster

Driftudgifter

(både 0 og 1-

scenariet)

Projektudgifter

Øvrig drift

Løsningsforslag 1

Løsningsforslag 3

Licenser og abonnementer til 

programmer mv. (ekskl. i-bøger)

It-udstyr og it-infrastruktur

It-drift

It-support

Bygningsdrift og leje, herunder 

undervisningslokaler

Antal timers undervisning 

per fag per år

Forberedelse

Undervisning

Rettearbejde

Kompetenceudvikling og 

efteruddannelse af lærere

Læremidler generelt 

(bøger, i-bøger mv.)

Løsningsforslag 2

Humaniora og 

kunstneriske fag

Matematik, it

Teknologi og 

naturvidenskab

Samfundsvidenskab 

og økonomi

Undervisning

Antal hold

Sprog

Antal kursister per hold

1

2

3
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Følsomhedsscenarier - Lærer-til-lærer-værktøjer
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Følsomhedsscenarier - I-bøger

Scenarie 1 - Ændring i
besparelsespotentiale

Scenarie 2 - Ændringer i
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Følsomhedsscenarier - Præsentation

Scenarie 1 - Ændring i
besparelsespotentiale

Scenarie 2 - Ændringer i
driftsudgifter, der er afledt af
løsningsforslagene

Scenarie 3 - Ændringer i
projektudgifter
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Bilag 3. Kilde- og reference-
liste 

Deloitte har foretaget en grundig gennemgang af eksisterende nationale og internati-

onale forskningsundersøgelser, analyser og evalueringer af anvendelsen af digitale 

redskaber i undervisningen. På grund af hastigheden i den digitale udvikling og i 

anvendelsen af digitale redskaber er det afgørende, at undersøgelser af praksis for 

digitale redskaber er så aktuelle som muligt, hvis resultaterne skal kunne udgøre et 

validt grundlag for den videre analyse. Vi har derfor valgt alene at tage afsæt i un-

dersøgelser og analyser, der er maksimalt fire år gamle. En liste over de undersøgte 

kilder fremgår nedenfor. 

Forfatter Titel År 

Center for Undervisnings-
udvikling og Digitale Medi-
er, Aarhus Universitet 

Undervisningsorganisering, -former og -medier på langs og 
tværs af fag og gymnasiale uddannelser, 1.-3. runde 

2010-
2013 

Danmarks 
Evalueringsinstitut 

Rapport om AVU-fagevaluering 2014 

Danmarks 
Evalueringsinstitut 

Evaluering af e-læringsprojekt i Region Hovedstaden 2011-2013 2013 

Danmarks 
Evalueringsinstitut 

E-læring og blended learning på VEU-området 2011 

Danmarks 
Evalueringsinstitut 

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver 2009 

Deloitte The solution revolution in education 2013 

Deloitte Public sector, disrupted 2013 

European Commission Survey of Schools: ICT in Education, 2013 

Forrester Research 
Schools Move Beyond the Basics: Competition Will Drive Tech-
nology Into The Education Market 

2011 

Gartner 
Gartner Analytics Trends: Education Sector in U.S. Shows 
Strongest Interest in Chromebooks 

2014 

Gartner Hype Cycle for Education 2013 

Gartner Hype Cycle for Content Management 2013 

Gartner Market Share Analysis: Office Suites Software, Worldwide 2012 

Henrik Zangenberg 
Øget anvendelse af it til pædagogiske formål på selvejende 
institutioner under Undervisningsministeriet 

2009 

Janus Aaen m.fl., Aarhus 
Universitet 

Anvendelse af digitale undervisningsmaterialer i AVU, HF og 
gymnasiet 

2013 

Kunnskapsdepartementet, 
MOOC-utvalget 

 

NOU 2014:5 MOOC til Norge  

Nye digitale læringsformer i høyere utdanning 
2014 

Kunnskapsdepartementet, 
MOOC-utvalget 

Tid for MOOC 2013 
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Forfatter Titel År 

Maria Hermannsson, Kø-
benhavns VUC, Palle Veje 
Rasmussen, Ørestad Gym-
nasium og Stig Pedersen, 
Københavns VUC, projekt-
leder 

Udvikling af digitalt undervisningsmateriale til gymnasiet og hf 2013 

McKinsey & Company Transforming learning through mEducation 2012 

McKinsey & Company 
Winning by degrees: the strategies of highly productive higher-
education institutions 

2010 

Michael Barber, forord i 
Michael Fullan og Katelyn 
Donnelly 

Alive in the Swamp. Assessing Digital Innovations in Education 2013 

Michael Fullan 
Stratosphere: “Integrating Technology, Pedagogy, and Change 
Knowledge” 

2012 

Michael Fullan og Katelyn 
Donnelly 

Alive in the Swamp. Assessing Digital Innovations in Education 2013 

Ministeriet for Videnskab, 
Teknologi og Udvikling 

National strategi for IKT-støttet læring. Indsats for at fremme 
anvendelsen af IKT-støttet læring 2007-2009 

2007 

Morten Søby 
Synergies for Better Learning – Where are we now? 

Nordic Journal of Digital Literacy 01-02-2013, Vol. 8 
2013 

The Greaves Group m.fl. 
Project RED – The Technology Factor. Nine Keys to Student 
Achievement and Cost-Effectiveness 

2010 

The National Center for 
Academic Transformation 

How to redesign a college course using NCAT’s Methodology 

 
2014 

The National Center for 
Academic Transformation 

The Learning MarketSpace 2013 

The National Center for 
Academic Transformation 

ved Carol A. Twigg 

Improving Learning and Reducing Costs: 
Program Outcomes from Changing the Equation 

2012 

The National Center for 
Academic Transformation 

ved Carol A. Twigg 

Changing the Equation: 

Scaling a Proven Innovation 
2010 

Tænketank for Digital Dan-
nelse i Gymnasieskolen 

Digital dannelse i gymnasieskolen 2012 

Udarbejdet af DAMVAD for 
DEA, Lederforeningen for 
VUC og VUC Videnscenter 

Nye udfordringer for VUC?  

– Fokus på almen voksenuddannelse (AVU) 
2013 
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Bilag 4. Gruppering af fage-
ne på gymnasiale uddan-
nelser og avu 

Med assistance fra Undervisningsministeriet har Deloitte foretaget en gruppering af 

de forskellige fag på de gymnasiale uddannelser og avu. Fagene er inddelt i fem 

grupper, som det ses nedenfor. 

Humaniora og 
kunstneriske fag 

Teknologi og 
naturvidenskab Sprog 

Samfundsvidenskab 
og økonomi Matematik, it 

- Billedkunst 

- Dans 

- Dansk 

- Dansk – net 

- Design 

- Dramatik 

- Filosofi 

- Formidling 

- Historie 

- Idehistorie 

- Idræt 

- Kinesisk 
områdestudie 

- Kulturforståelse 

- Livsanskuelse 

- Mediefag 

- Multimedier 

- Musik 

- Oldtidskundskab 

- Psykologi 

- Religion 

- Retorik 

- Samarbejde og 
kommunikation 

- Astronomi 

- Biologi 

- Bioteknologi 

- Byggeteknologi 

- Fysik 

- Kemi 

- Materialeteknologi 

- Naturgeografi 

- Naturvidenskab, 
niveau D 

- Proces, levnedsmid-
del og sundhed 

- Astronomi 

- Biologi 

- Bioteknologi 

- Byggeteknologi 

- Fysik 

- Kemi 

- Materialeteknologi 

- Arabisk 

- Dansk som 
andetsprog 

- Engelsk 

- Fransk begynder 

- Fransk fortsat 

- Græsk 

- Italiensk 

- Japansk 

- Kinesisk 

- Latin 

- Russisk 

- Spansk 

- Tyrkisk 

- Tysk begynder 

- Tysk fortsat 

- Afsætning 

- Erhvervsret 

- Erhvervsøkonomi 

- Finansiering 

- Innovation 

- International teknologi 
og kultur 

- International økonomi 

- Markeds-
kommunikation 

- Organisation 

- Samfundsfag 

- Samtidshistorie 

- Virksomhedsøkonomi 

- Datalogi 

- Edb, Informatik 

- Edb, Layout 

- Edb, Trin 1 

- Grundlæggende it 

- Informationsteknologi 

- It 

- Kommunikation/it 

- Matematik 

- Programmering 

- Statistik 

- Teknologi 
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Bilag 5. Første delrapporte-
ring: Identifikation af digitale 
redskaber 

Vedlagt som særskilt pdf-fil. 
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Bilag 6. Anden delrapporte-
ring: Kortlægning af redska-
ber og barrierer 

 

Vedlagt som særskilt pdf-fil. 
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Bilag 7. Tredje delrapporte-
ring: Hovedkonklusioner 

Vedlagt som særskilt pdf-fil. 

 

 


