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Rammer for undervisningsministerens rådgivningsgruppe for digi-

tal læring 

Rådgivningsgruppen skal inspirere og ’forstyrre’ undervisningsministeren 

i forhold til udfordringer og perspektiver for fremtidens digitale læring. 

 

Rådgivningsgruppen består af 15 personligt udpegede medlemmer, som 

ikke repræsenterer organisationer eller brancher. Medlemmerne bidrager 

tilsammen med vigtig viden om samfundets og erhvervslivets fremtidige 

kompetencebehov i lyset af den digitale udvikling samt innovative tilgan-

ge til it og teknologi i pædagogik, læring og undervisning.  

 

Den overordnede ramme for gruppens arbejde er at komme med idéer, 

forslag og feedback på, hvordan vi styrker Danmarks position i forhold 

til anvendelse af it og teknologi i undervisningen, samt hvordan vi 

styrker danske børn, unge og voksnes digitale kompetencer på alle 

uddannelsesniveauer.  

 

Rådgivningsgruppen skal rådgive ministeren om indhold i og implemen-

tering af en langsigtet Handlingsplan for digital læring, herunder indhold 

af det kommende valgfag ”teknologiforståelse” i grundskolen med ikraft-

trædelse i skoleåret 2017/2018. Rådgivning om handlingsplanen skal 

også forholde sig til, hvornår brug af teknologi i undervisningen bør fra-

vælges. 

  

Rådgivningsgruppen er nedsat fra april 2017 til og med udgangen af 2018 

og sekretariatsbetjenes af Undervisningsministeriet. Der forventes af-

holdt 2-3 årlige møder i rådgivningsgruppen, som ikke har beslutnings-

kompetence. Der udarbejdes ikke offentligt tilgængelige opsamlinger fra 

møderne. 

 

Gruppens møder vil blive planlagt og afviklet med inddragelse af en eller 

flere gruppemedlemmer på skift afhængig af emner for de enkelte mø-

der, som medlemmerne i øvrigt også kan byde ind med.  
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Medlemmer af undervisningsministerens rådgivningsgruppe for 

digital læring er:  

 
 Anders Hvid, CEO og medstifter af Dare disrupt  

 Asger Alstrup Palm, Managing Partner, Area9 Innovation, 
CTO Area9 Group 

 Esben Østergaard, CTO, Universal Robots i Odense 

 Helle Rootzén, Professor i læringsteknologi og digitalisering 
på DTU Compute og leder af learnT - Centre for Digital 
Learning Technology 

 Jesper Balslev, Lektor på Københavns Erhvervsakademi, 
ph.d. stipendiat ved RUC 

 Lis Zacho, lærer og matematikvejleder, Lindevangskolen Fre-
deriksberg 

 Mikala Hansbøl, Ph.d., docent og faglig leder af FoU-miljøet 
Digitale læringsressourcer, Metropol 

 Mikkel Marfeldt, Director of Research Partnerships, Labster  

 Ole Sejer Iversen, Professor ved Informationsvidenskab, 
Aarhus Universitet 

 Sara Naseri, forsker ved Stanford University School of Medi-
cine 

 Stefan Plenge, CEO, nemlig.com 

 Stephen Alstrup, Professor ved Datalogisk Institut, Køben-
havns Universitet 

 Tashia Vera Dam, VP Product, Lix Technologies 

 Tim Frank Andersen, Partner og bestyrelsesformand, 
In2media 

 Trond Ingebretsen, Direktør, Senter for IKT i Utdanningen, 
Norge 

 


