
 B
rugerdreven innovation er 
nøgleordet, når morgendagens 
digitale læringsmidler skal 
udvikles til børn og unge, for 
den opvoksende generation har 

et andet forhold til viden og så er de eksperter 
i deres eget liv. Det fortæller Ole Sejer Iversen, 
der er professor i Child-Computer Interaction 
på Aarhus Universitet.  
 
Nyt forhold til viden 
Ole Sejer Iversen samarbejder blandt andet 
med fem sjetteklasser fra kjellerup Skole 
og Vinding Skole om projektet ’liTirum’, 
der står for ’læring og it i rum’. Målet med 
liTirum er at udvikle interaktive læringsrum, 
også kaldet augmenterede læringsrum, der 
på nye måder kobler digitale medier med 
de fysiske rum, som elever og lærere færdes 
i. Det gælder både det enkelte klasselokale, 
resten af skolen og elevernes hjem, forklarer 
Ole Sejer Iversen.

»Projektet tager udgangspunkt i elevernes 
egne teknologier. Vi lader os inspirere af deres 
måder at bruge deres smartphones, Facebook 
og alle de andre sociale medier på, for det, 
der især adskiller generationerne, er børn og 
unges måde at samle viden på,« siger Ole Sejer 
Iversen, der kalder eleverne i projektet for 
»nye, dygtige kolleger«.

Ole Sejer Iversen peger på, at mens de 
enkelte teknologier hele tiden ændrer sig, så 
er den nye generations forhold til viden en 
forandring, der er kommet for at blive. Og det 
skal tænkes med i al digital udvikling.

»Viden er ikke længere en knap ressource. 
Før skulle viden altid formidles gennem 
nogen, men i dag kommer viden fra mange 
forskellige kanaler. Forhåndsviden er ikke så 
vigtigt, men det er vigtigt at vide, hvor man 
finder den. Vi kan lære meget af, hvor børn 
søger deres viden, og hvordan de forholder sig 
til den,« siger Ole Sejer Iversen.  
 
Spørg min fætter 
Det gælder især inden for det, Ole Sejer Iver-
sen kalder social viden. Det vil sige den viden, 
vi finder gennem netværk og relationer. Og 
her er det aktuelle omdrejningspunkt igen de 
sociale medier som Twitter og Facebook. 

»Når børn opsøger viden, oplever vi, at de 
gør brug af det, vi kalder ’the more capable 
peer’. Hvis de skal vide noget om teknologi, 
så kender de måske én, der har en fætter, der 
studerer it. Ham spørger de. Børn er dygtige 
til at finde vidensklynger, som de forholder sig 
til,« forklarer Ole Sejer Iversen. 

Selvom børn og unge kan en masse med 
de nye teknologier, vil Ole Sejer Iversen dog 
gerne gøre op med forestillingen om børn 

og unge, som digitale indfødte, der af sig selv 
leder udviklingen på vej.

»Børn og unge er ikke født med et særligt 
digitalt DNA. De skal også lære og vi kan 
blandt andet støtte børn og unge ved at give 
dem en forståelse for, hvordan de kvalificerer 
den viden, de får gennem sociale medier og 
netværk.«

Krænge aktiviteterne ud 
Den sociale tilgang til viden og videndeling 
forsøger Ole Sejer Iversen at indarbejde i 
liTirum. En af ideerne er, at når en klasse 
for eksempel arbejder med et bestemt tema, 
bliver de informationer, klassen finder, delt 
med resten af skolen. Det kan være ved at 
projicere billeder eller tekst i såkaldte skyer, 
der figurerer i udvalgte rum, og giver børnene 
mulighed for at dele viden ved for eksempel at 
chatte og kommentere. 

»Målet er at krænge læringsaktiviteterne ud 
og gøre skolen levende. Det handler blandt 
andet om at koble formelle og uformelle 
læringsmiljøer. Vi kan se, at børns motivation 
for at lære stiger dramatisk, når man inklu-
derer noget af den praksis, der ligger uden for 
skolen. Det er det, man kalder hverdagslivs-
motivation. De nye sociale teknologier giver 
en ekstraordinær mulighed for at bygge bro 
mellem børnenes hverdags- og skoleliv,« siger 
Ole Sejer Iversen. 

Han mener, det er helt afgørende, at forskere 
og designere udvikler en lydhørhed overfor 
den ekspertise, som børnene har.  
»Når vi samarbejder om at designe digi-
tale løsninger med børnene, sikrer vi os, at 
relevansen bliver indlejret i designbriefet, så vi 
undgår at udvikle flotte teknologier, der ikke 
kan tåle mødet med virkeligheden.« 
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»Viden er ikke længere 
en knap ressource. Før 

skulle viden altid formi-
dles gennem nogen, men 
i dag kommer viden fra 

mange forskellige 
kanaler. Forhåndsviden 

er ikke så vigtigt, men det 
er vigtigt at vide, hvor 

man finder den. Vi kan 
lære meget af, hvor børn 

søger deres viden, og 
hvordan de forholder 

sig til den.«

Digitale teknologier udvider 
undervisningsbåndbredden 
og bygger bro mellem børns 

hverdagsliv og skoleliv. 
Men skal teknologierne tåle 
mødet med virkeligheden 

kræver det, at børn 
inddrages i udviklingen. 
Det fortæller professor 

Ole Sejer Iversen.

Vi kan 
lære af små 
eksperter
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www.engagingexperience.dk for en liste over de 
projekter, han har lavet i samarbejde med børn.
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