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LEDER \

\ Af Jens Rastrup Andersen. Medlem af SAMDATA\HK’s bestyrelse

Hvis vi som IT-professionelle skal arbejde
hjemmefra, stiller det nok nye krav til os
som medarbejdere, men det kræver også, at
arbejdsgiverne sikrer, at arbejdsmiljøet er i
orden på hjemmearbejdspladserne.

PAS PÅ
MEDARBEJDERNE
– OGSÅ DERHJEMME
Da Danmark blev lukket ned i første halvdel af marts, skulle mange af os arbejde
hjemmefra.
Som forretningskonsulent i den fællesoffentlige sundhedsportal Sundhed.dk fik
jeg selv en ekstra skærm med hjem.
Indtil nu har vi på min arbejdsplads haft hjemmearbejdsdage, men det var nyt for
os alle sammen, at vi nu skulle arbejde fuld tid derhjemme fra. Det stiller ikke bare
nye krav til os som medarbejdere. Det sætter også to tykke tuschstreger under
arbejdsgivernes ansvar for, at arbejdsmiljøet er i orden på disse nye hjemmearbejdspladser.
Selvfølgelig er det svært at kunne forudsige præcist, hvordan fremtiden kommer
til at forme sig. Indtil videre ser det ud til, at faren for den nye virus, Covid-19,
ikke forsvinder lige foreløbigt. Det kan betyde, at vi skal lære at passe vores
arbejde på afstand af vores kolleger, tillidsrepræsentanter og cheferne.
Godt arbejdsmiljø, også derhjemme
Hvis det er den nye virkelighed, vi skal håndtere, er det ikke nok blot at sende
medarbejderne hjem for at passe deres arbejde ved et bord i et hjørne af soveværelset eller ved spisebordet. Her skal vi som tillidsrepræsentanter sammen
med arbejdsmiljørepræsentanter sørge for, at arbejdsmiljøet er i orden, også
derhjemme. Og det gør vi altså ikke for at møve os ind i kollegernes privatliv. Vi
er nødt til at sikre os, at arbejdsgiverne sørger for, at arbejdsmiljøet er i orden, så
folk ikke ender med en dårlig ryg eller andre skader.
Husk på, at arbejdsmiljøreglerne altså også gælder for hjemmearbejdspladser.
Heldigvis er mange arbejdsgivere godt klar over, at de skal passe ordentligt på
deres medarbejdere. Min store søn har et job som flyttemand, inden han skal til
at læse. Og han har flyttet skriveborde, kontorstole og skærme hjem til folk, der
skal arbejde hjemmefra.

På min arbejdsplads har vores arbejdsmiljørepræsentant sendt Sundhedsstyrelsens gode råd og vejledning til hjemmearbejdspladser rundt til kollegerne. Den
fås også som en QR-kode, som du kan finde lige ved siden af min tekst her i
bladet, så du kan se, hvad du og din chef skal være opmærksom på, hvis du
bliver sat til at løse dine arbejdsopgaver derhjemme fra.
Kreative løsninger
Som så mange andre arbejdspladser har vi på Sundhed.dk oplevet, at der var
meget kort vej fra beslutning til handling. Vi har lavet nogle nye løsninger, som er
kommet på portalen meget hurtigt. Vi har bl.a. support, så læger kan gennemføre videokonsultationer med patienter. En video-app gør det muligt for borgerne
at tale med f.eks. en psykolog, fysioterapeut, tandplejer eller fodterapeut.
Nu er det eksempler fra min arbejdsplads, hvor vi gør vores bedste for at håndtere den nye virkelighed. Og vi er ikke de eneste.
Over hele Danmark tager medarbejdere, kolleger og chefer nye løsninger i brug i
det, som forskere har betegnet som Danmarkshistoriens største digitale eksperiment. Her er SAMDATA’s medlemmer afgørende for at få det hele til at fungere.
Du kan her i bladet læse mere om erfaringerne fra de skelsættende måneder,
som vi som IT-folk vil tale om mange år ud i fremtiden.
\

Sundhedsstyrelsens gode råd
og vejledning til hjemmearbejdspladser

\ SIDE 3

\ CORONA FORANDRER DIT ARBEJDSLIV

DANMARKSHISTORIENS STØRSTE
DIGITALE EKSPERIMENT:

HER ER DIN
FREMTID EFTER
CORONA-PANDEMIEN
Vil alt forblive som før, når de fleste af os endelig kan komme tilbage på arbejde? Svaret
på det enkle spørgsmål har desværre ikke givet et simpelt ja eller nej som svar. En række forskere og erhvervsfolk har for SAMDATA Magasinet udpeget en række konsekvenser af den pandemi, som særligt vil påvirke SAMDATA’s medlemmer.
Ikke alene har Covid-19 verden over forårsaget
enorme skader på mennesker, virksomheder
og stater. Efter pandemien er overstået, vil den
såkaldte coronavirus have ændret vores samfund
permanent.
En lang række erhvervsfolk, forskere og andre
peger på, at pandemien og den økonomiske krise
har accelereret en række tendenser, som ellers
ville have taget år at slå fuldt igennem.
I løbet af de sidste måneder har man f.eks. set ITfolk ty til redskaber som Zoom, Microsoft Teams,
Cisco Webex og andre redskaber til at holde
møder over video. Og det er ifølge eksperter gået
godt.
”Der var en høj grad af parathed, blandt andet
fordi den digitale infrastruktur har været på plads.
Samtidig har man, på bagkant måske, måttet erkende, at man egentlig var klar til det,” siger Jeppe
Agger Nielsen, Aalborg Universitets Center for
IT-ledelse. Læs interviewet med ham nedenfor.
SAMDATA’s medlemmer centrale
Men måske er det alligevel ikke så overraskende,
da en stor del af disse tjenester ikke er nye. Det
nye er, at virksomheder, uddannelsesinstitutioner og andre nu er nødt til at anvende digitale
redskaber hver dag til møder, projekter og andre
opgaver i et hidtil uset omfang. Det gælder
lige fra efteruddannelse til uddannelse af unge
datamatikere og andre IT-folk. Under pandemien
har vi set undervisning gå fra at foregå fysisk i
undervisningslokaler til at foregå online over f.eks.
Microsoft Teams. Dette har ifølge undervisere og
elever både vist muligheder for at udvikle nye og
bedre former for undervisning men også, hvor de
digitale redskaber kommer til kort.
Ifølge Jeppe Agger Nielsen vil månederne under
Corona-pandemien give et bedre grundlag for
at udvikle nye måder at kombinere den fysiske
face-to-face-undervisning med digitale redskaber.
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Virksomheder som Area9 har f.eks. vist, hvordan
man kan gennemføre efteruddannelse digitalt
tilpasset den enkelte elev.
Samtidig ser man virksomheder eksperimentere med at anvende den type digitale kanaler til
f.eks. også at erstatte det sociale samvær, som
medarbejderne før havde, når de hentede sig en
kop kaffe, spiste frokost sammen i kantinen eller
afholdt fredagsbar. I alle disse sammenhænge vil
SAMDATA’s medlemmer være centrale for at få
dette til at fungere i hverdagen på jobbet.
Enkelte har peget på, at udviklingen på sigt
ikke alene vil digitalisere arbejdsopgaver, men
også presse rollen som chef; fra før at have en
afgrænset og veldefineret rolle i et hierarki skal
cheferne måske til at vænne sig til, at også deres
opgave digitaliseres. Man kan ikke længere besøge
medarbejderne ved deres skriveborde eller tage en
snak ved kaffemaskinen.
I færd med at afdække
I dette nummer af SAMDATA Magasinet vil vi tegne billedet af den hverdag, som IT-medarbejderne
skal finde sig til rette i efter krisen; og ikke mindst
hvordan de skal håndtere de krav, som stilles til
den øgede digitalisering.
Vi ser tilfælde, hvor medarbejdere i en ekstrem
situation konstruerede digitale løsninger, som
kunne håndtere, at meget skulle foregå på afstand
i stedet for ved fysiske møder. Du kan f.eks. læse
om, hvordan Henrik Harder Olsen og hans kolleger
i KMD på kort tid omlagde undervisningen af
kommunale sagsmedarbejdere i det nye dagpengesystem fra fysiske kurser til at foregå online.
”Jeg synes, det er imponerende, at vi kom i hus
med projektet med at få alle landets kommuner
over på det nye sygedagpengesystem og kunne
gå live efter de i forvejen stramme tidsplaner,” siger Henrik Harder Olsen om forløbet i et interview,
du kan læse side 19-20.

\ Af Peder Bjerge. peder@bjerge.net

\ Illustrationer Line Malling Schmidt

Hvad bliver konsekvenserne?
Lige nu er en lang række forskere på flere danske universiteter i gang med at
afdække de langsigtede konsekvenser af pandemien. Endnu er vi kun i de tidlige
stadier, så det er begrænset, hvor langt de er kommet i indsamling og analyse
af data på de måneder, hvor pandemien forandrede det danske arbejdsmarked.
Dette til trods har de sammen med andre valgt at dele deres foreløbige resultater
og arbejdshypoteser med SAMDATA Magasinet.
Forskere fremhæver en række tendenser, som på sigt kan få store konsekvenser for medlemmerne af SAMDATA. Nedenfor kan du læse interviews med fem
forskere, hvor de peger på de tendenser, der kommer til at præge vores arbejdsliv
i årene fremover, og som vi i magasinet har udforsket i en række artikler:
\ Det danske arbejdsmarked bliver et digitalt eksperimentarium, fordi virksomheder og arbejdspladserne
bliver presset af krisen til at finde nye løsninger for at
fungere effektivt. Vi står midt i Danmarkshistoriens
største digitaliseringseksperiment, hvor løsningerne
bliver skabt af brugerne selv frem for at bliver lagt ned
ovenfra af chefer og konsulenter.
Læs mere på siderne 6-8

\ Medarbejdernes engagement og fællesskab er afgørende for, at arbejdspladserne kan fungere
under de ekstreme vilkår.
Læs mere om disse på siderne 10-15.

\ Modstanden mod at anvende digitale redskaber er
forsvundet. Det betyder, at en digitalisering, som ellers
ville have taget år, vil ske hurtigere end ellers.
Læs mere om disse på siderne 16-19.

\ HR-funktionen og nye ledelsesformer bliver afgørende
for, at arbejdspladser kan fungere effektivt i det nye
paradigme.
Læs mere om disse på siderne 20-23.

\ Efteruddannelse bliver langt mere digital; det gør det
muligt at tilrette undervisningen til den enkelte elev eller
mindre grupper, hvor man konstant kan måle effekten af
denne. Læs mere om disse på siderne
24-29 og side 32.

\ fortsættes side 6

\ SIDE 5

Danmarkshistoriens
største digitaliseringseksperiment
Anders
Kristian
Munk

Aalborg Universitet skal sammen med
IT-Universitetet undersøge, hvordan virksomheder over hele landet har tacklet at
skulle klare langt de fleste arbejdsopgaver
digitalt. De foreløbige resultater viser, at
mange ideer ikke kommer fra toppen men
nede fra organisationen.
”Vi står i en situation, hvor helt almindelige mennesker, mere eller mindre frivilligt, er tvunget til at
finde ud af, hvordan de skal få deres hverdag til

at fungere med forskellige digitale løsninger,” siger
Anders Kristian Munk, projektleder på en ny undersøgelse, som Aalborg Universitet og professor Brit
Ross Winthereik fra IT-Universitetet skal stå for.
Ideen er gennem 300 interviews at finde ud af,
hvordan virksomheder håndterer overgangen til at
skulle overgå til at anvende digitale redskaber til at
løse deres arbejdsopgaver. Det danske arbejdsmarked er med hans ord i færd med Danmarkshistoriens største digitale eksperiment.
”Den her situation adskiller sig markant fra
tidligere, hvor det har været ledelsen, som har
sat spillereglerne for, hvilke løsninger som skulle
implementeres. Man har måske hentet konsulenter
ind, som har skullet implementeret noget ovenfra
og ned i organisationen,” siger han.
Folk finder selv ud af det
Indtil videre viser de foreløbigt indsamlede data, at
de løsninger, som kommer nedefra ofte, viser sig
mere robuste end dem, som bliver besluttet langt
væk fra medarbejdere, som rent faktisk skal anvende dem i hverdagen på jobbet eller i privatlivet.
”Langt hen ad vejen har folk selv fundet ud af at
arbejde virtuelt. I et vist omfang har der ikke været
gennemtænkte planer for, hvordan det har skullet
foregå. Så man kan betragte det som et meget
stort designlaboratorium, hvor løsninger bliver udformet af brugerne selv og derfor tager højde for

Hvad har krisen gjort
ved arbejdspladserne?
En ny arbejdsmiljøundersøgelse skal
afdække, hvad Covid-19-pandemien har
betydet for de danske arbejdspladser.
Mens Malene Friis Andersen, der står for
undersøgelsen, endnu ikke kan afsløre de
foreløbige resultater, er hun overbevidst
om, at virkningerne har været enorme.
Selv om Bill Gates og andre har advaret om en
kommende pandemi, ramte den de danske arbejdspladser over hele landet som en bombe. Kun
meget få gik helt fri.
Men hvad kommer den til at betyde for medarbejdere og chefer i virksomheder, det offentlige
og andre arbejdspladser er endnu uklart. Det
Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA)
har derfor igangsat en undersøgelse, der skal
forsøge at afdække, hvilke effekter pandemien har
fået for danskernes hverdag på jobbet. Selv om
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de løsninger, som almindelige mennesker har brug
for i deres arbejdsliv,” siger Anders Kristian Munk.
Han anerkender, at denne proces også kommer til
at stille store krav til de medarbejdere, der skal sørge for at få den digitale infrastruktur til at fungere
midt i dette digitale eksperimentarium.
Vil være afgørende
Ifølge Anders Kristian Munk vil det i de kommende år være svært for medarbejdere og ledere at
tale om mulige digitale løsninger uden at referere
til erfaringer, de har gjort sig i foråret 2020 midt
under pandemien.
”Det vil komme til at være afgørende for, hvordan
vores digitale arbejdsliv og privatliv vil komme til at
forme sig i fremtiden. Så derfor skal vi i projektet forsøge at indsamle almindelige menneskers
erfaringer med det her. Vi skal finde ud af, hvordan
almindelige mennesker har brugt digitale løsninger i
deres hverdag,” siger Anders Kristian Munk.
Ud over interviews har man i projektet bedt 100
mennesker om at få en dagbog over, hvor deres
kontakt med andre mennesker er foregået. De skal
tage billede af det samvær, de har på forskellige
digitale platforme.
”Meningen med det er at få et billede af, hvordan
almindelige mennesker oplever en virtuel hverdag,”
siger Anders Kristian Munk.
\

Malene
Friis
Andersen

Malene Friis Andersen, der står for undersøgelsen,
finder det alt for tidligt at kunne sige noget ud
fra de foreløbige data, er hun overbevidst om, at
konsekvenserne har været enorme.
”Vi er alle blevet sat i nogle fundamentalt anderledes situationer, når vi skal løse vores arbejdsopgaver. Her er der meget at lære, når man på
den måde bliver tvunget til at bryde sine vaner og
selvfølgeligheder,” siger hun.
Skal være nysgerrig
Men ifølge Malene Friis Andersen kræver det, at
arbejdspladserne sørger for, at der er rum og plads
til, at man kan indsamle de erfaringer, man gør sig
som organisation.
”Det fordrer, at man som arbejdsplads er nysgerrig
efter at finde ud af, om der er nogle ting, man kan
gøre anderledes. Det er i hvert fald en tese, man
kan have, når vi bliver udfordret på vores måder at

gøre tingene på. Men det er ikke det samme som,
at det er rosenrødt. Det kan også være smadderhårdt at skulle gennem en sådan proces,” siger
hun.
Malene Friis Andersen understreger, at man skal
huske, at talrige undersøgelser har vist, at hverdagen på arbejdspladsen betyder meget for den
enkeltes mentale sundhed. Men hvordan det ser
ud i ekstraordinære situationer som pandemien, er
endnu uklart.
”Så hvad er god ledelse og gode kollegiale relationer i en ekstraordinær situation? Det er, hvad vi er i
færd med at undersøge,” siger hun.
\

Digitalisering bliver speedet op

Jeppe
Agger
Nielsen

Nyt forskningsprojekt skal afdække konsekvenserne af den digitale chokterapi, som
universiteter er blevet udsat for. De foreløbige resultater viser, at den modstand, som
der før har været mod digitalisering, forsvandt i den ekstreme situation, undervisere,
studerende og andre pludselig stod i.
”Vi har en ekstrem case på digitalisering og
transformation. Alt er blevet online fra den ene
dag til den anden. Alt fra undervisning, eksaminer,
vejledning, møder, dimissionsfester og mere til blev
fra 11. marts digital.”
Konsekvenserne af det er professor Jeppe Agger
Nielsen, Aalborg Universitets Center for IT-ledelse,
og andre forskere i færd med at undersøge i et
nyt forskningsprojekt, der koncentrerer sig om en
specifik case, nemlig universitetets samfundsfaglige fakultet.
Mens man langsomt begyndte at digitalisere
Aalborg Universitet helt tilbage i 1980erne, har
de første måneder af pandemien været en digital
chokterapi.
”Selv om der især har været fokus på digitalisering
af undervisningen de sidste ca. syv år, har der
været en del modstand og diskussion mod det.
Hvor det ofte tidligere har været noget, som har
foregået i forskellige hjørner af organisationen,
eksploderer det fuldstændigt, hvor alle bare skal
gøre det,” siger Jeppe Agger Nielsen.
Forskningsprojektet, som er finansieret af Danmarks Frie Forskningsråd, koncentrerer sig om tre
overordnede temaer.

Det første er, hvilke digitale redskaber er bragt i
anvendelse, og hvorfor har man valgt det ene frem
for det andet. Som det andet vil man fokusere
på, hvordan studerende og personale har oplevet
forløbet.
”Det tredje vi vil se på, er, hvordan ledelsen har
håndteret den ekstreme situation, som man pludselig blev sat i,” siger Jeppe Agger Nielsen.
De meget foreløbige resultater viser, at modstanden mod digitalisering i den periode er, med professorens ord, ”forduftet”. Ifølge ham hænger det i en
vis grad sammen med den ekstreme situation, som
alle blev sat i.
”Samtidig viser data indtil nu, at uanset hvilke redskaber, man har valgt, som Zoom eller Microsoft
Teams, så har det teknisk fungeret rigtigt godt. Der
var en høj grad af parathed, blandt andet fordi den
digitale infrastruktur har været på plads. Samtidig
har man, på bagkant måske, måttet erkende, at
man egentlig var klar til det,” siger Jeppe Agger
Nielsen.
Ifølge professoren kan man se, at lige som i andre
dele af samfundet er udviklingen blevet accelereret
voldsomt som følge af krisen.
”Denne udvikling, som under normale omstæn-

HR bliver
afgørende

De helt små og mellemstore virksomheder (Ofte
forkortet til SMV) udgør op mod 99 procent
af dansk erhvervsliv. Netop derfor har Elena
Shulzenko og hendes kolleger, Marian van Bakel,
Davide Secchi og Martin Senderovitz, på Syddansk
Universitet valgt at zoome ind på netop dem i deres undersøgelse af arbejdsforholdene før og under
Covid-19-pandemien.
”De står ofte i skyggen af store multinationale virksomheder som Lego, Novo Nordisk og Grundfos,
men de er meget interessante, især i Danmark, der
er præget af en stor tillid, stærke fællesskaber og
lav formalisering,” siger Elena Shulzenko, der er
ansat som postdoc på universitetets institut for
marketing og management.
Det store spørgsmål for projektet var at undersøge, hvordan pandemien og krisen påvirkede tillid,
fællesskab og de formelle forhold i SMV’erne.

På Syddansk Universitet undersøger forskere i personaleledelse de små og mellemstore
virksomheder før og under pandemien. I en
ny virkelighed, hvor der skal holdes mere afstand og medarbejdere arbejder hjemmefra,
bliver udfordringen at holde på fællesskabet.
Her bliver en stærk HR-funktion afgørende,
mener forskerteamet.

Elena
Shulzenko

Professionelle virksomheder
involverer medarbejderne
Tag nu f.eks. hvordan virksomhederne styrer og
måler medarbejdernes indsats, hvis de arbejder
hjemmefra. Eller hvordan cheferne involverer de
ansatte i de svære beslutninger, hvis virksomhe-

digheder ville have taget en fem eller ti år, har
universitet gennemgået på et par måneder. Det er
et gigantisk teknologisk tigerspring fremad. Men
det store spørgsmål er jo, hvor meget af det vil
hænge ved, når vi kommer tilbage til mere normale
tilstande,” siger professoren.
Selv er han overbevist om, at der er meget, som
de forskellige dele af organisationen vil tage med
videre.
”Den store fordel er, at nu har alle prøvet det. Nu
er det ikke længere et lille hjørne af universitetet,
som har prøvet det. Dog er der enighed om, at der
er klare fordele ved face-to-face undervisning. Jeg
ser ikke for mig, at vi bliver fuldt digitale. Men vi
bliver mere parate til at tage diskussionerne om,
hvad vi kan tage med fra pandemien, så vi bedre
kan kombinere det digitale med det fysiske, end vi
har gjort tidligere.”
\

derne bliver presset af den økonomiske krise, der
er fulgt i hælene på pandemien. Elena Schulzenko
understreger, at man er i færd med at indsamle
data, hvorfor hun endnu ikke kan give klare svar
på, hvad projektet vil vise.
”Vi er gået ind i arbejdet med den hypotese, at jo
mere professionelle virksomhederne er, jo mere har
de involveret medarbejderne i deres beslutninger.
Vi forventer også, at størrelsen har en vis betydning; at der er et større fællesskab i de mindre
virksomheder end i de større. Vi forventer også, at
HR-funktionerne viser sig at være afgørende for at
holde på fællesskabet,” siger Elena Shulzenko.
”Det er jo klart, at når man arbejder hjemme, mister
man en del af fællesskabet. Og denne isolation
kan påvirke medarbejderne på den måde, at de
identificerer sig mindre med deres arbejdsplads
end ellers,” siger hun.
Samtidig har børnefamilierne, og især kvinderne
sværere ved at holde produktiviteten, når de har
skullet passe børnene ved siden af arbejdsopgaverne. Også her bliver en stærk virksomhedskultur
afgørende for at holde et stærkt fællesskabet,
mener Elena Shulzenko.
\
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Efteruddannelse har fået elektrochok
Gennem flere år har læge Ulrik Juul Christensen drevet uddannelsesvirksomheden
Area9, der blandt andet leverer efteruddannelse over det meste af verden. Pandemien
har ændret opfattelsen af, hvordan efteruddannelse kan fungere digitalt, mener han.

Ulrik
Juul
Christensen

De fleste på arbejdsmarkedet er vant til, at digitale
redskaber fylder mere og mere i deres hverdag,
ikke blot på jobbet men også privat. Det gælder
også efteruddannelse, mener Ulrik Juul Christensen, direktør for virksomheden Area9, som
leverer efteruddannelse til en lang række kunder i
Danmark og udlandet. Men lige som andre dele af
arbejdsmarkedet har pandemien også givet dette
marked det, han kalder et elektrochok.
”Nu skal læring simpelthen virke. Kunderne har
opdaget, at man faktisk godt kan have meningsfulde konversationer som den, du og jeg har nu. Det
er utroligt vigtigt, at der er et billede. Jeg kan se, at
du er interesseret, at du nikker og skriver ting ned,”
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siger han under videosamtalen over Zoom.
Han fortsætter:
”Problemet er bare, at det kan være svært at have
den slags samtaler med fem eller 10 personer ad
gangen. Men i stedet sørger man for at organisere
det i små grupper, så der ikke bare står en lærer og
prædiker overfor 30 elever. Det vil man også lære i
forhold til efteruddannelse.”
I stedet for at efteruddanne folk i store klumper
kan man digitalt undervise folk individuelt eller
f.eks. i mindre grupper. Det er langt mere effektivt
at undervise på den måde, lyder Ulrik Juul Christensens pointe.
”Samtidig vil man måle langt mere, om folk har lært
det, de skal lære. Der skal mere måling til, men ikke
med det formål at vælge og vrage mellem de gode
og de mindre gode. Nej det er for at finde ud af,
hvor skal vi sætte ind i forhold til den enkelte elev,”
siger han.
Mens Ulrik Juul Christensen afviser eksaminer
som upræcise redskaber, der ikke rigtigt fungerer,
understreger han, at man omvendt heller ikke må
være bange for løbende at måle under hele under-

visningsforløbet, hvordan det går med den enkelte
persons indlæring.
”Undervejs i læringsforløbet skal man konstant
måle, hvordan det går med den enkelte elev. Vi skal
hele tiden sikre os, at det undervisningsforløb, vi
leverer, rent faktisk fungerer for modtageren. Det
samme gør du i alle andre forhold. Skal du lave en
kaffemaskine, som doserer en bestemt mængde
vand og kaffe, skal du jo også måle på alle mulige
måder, at det rent faktisk også sker. I alle mulige
forhold tjekker vi, at de forskellige systemer virker
efter hensigten,” understreger Ulrik Juul Christensen.
Samtidig muliggør digital efteruddannelse, at man
kan skabe langt mere intense men også langt mere
behagelige forløb, som er tilpasset den enkelte
elev.
”I stedet for at sende dig et eller andet sted hen til
undervisningen, som enten virker eller ej, kan vi nu
måle, om det rent faktisk fungerer,” siger Ulrik Juul
Christensen.
\

\ CORONA FORANDRER DIT ARBEJDSLIV

\ Af Ernst Poulsen. Twitter: @ernstpoulsen

VIRUSSEN DER VÆKKEDE
OS OG SKABTE FORANDRING
Coronakrisen har ikke blot kickstartet vores brug af videomøder. Det er langt mere grundlæggende. Krisen kan betyde, at vi endeligt indser, at vi skal bygge et mere bæredygtigt samfund. Vi kan også få skabt et langt mere fleksibelt arbejdsliv – og måske skabe
et bedre demokratisk fundament. SAMDATA Magasinet har talt med to eksperter, der ser positive muligheder forude.
Hvad skal man gøre, hvis man virkeligt har lyst til at kickstarte innovationen i et firma eller et land?
Man kunne låse døren til virksomheden, tvinge medarbejderne til at arbejde hjemmefra og samtidigt sige til dem, at hvis de ikke fik virksomheden
til at fungere med det samme, så ville den lukke.
Det var grundlæggende det Corona-virussen – eller Mette Frederiksen –
gjorde ved Danmark den 11. marts 2020. Og så fik vi alle sammen travlt
med at skabe forandringer.
Corona overgik det meste
IT-Branchen er egentlig vant til, at tingene sker hurtigt. Vi ved, at teknologi lynhurtigt kan vende op og ned på vaner, værktøjer og visioner.
Alligevel overgik Coronaen meget af det, vi tidligere har set: Revolutioner
som internettet, cloud-computing og sociale medier var faktisk årevis om
at blive indført.

Corona-pandemien sørgede på mindre end en uges tid for, at hele nationer var klar til hjemmearbejde og videomøder. Enorme hovedkvarterer
med uendelige parkeringspladser stod øde hen og var blevet afløst af en
distribueret arbejdsform.
”Vi har oplevet en acceleration af vores adfærd og mindset, som det ellers
ville have taget 5-10 år at gå igennem,” siger Natasha Friis Saxberg, der er
direktør for IT-Branchen.
Hun understreger, at det ikke bare handler om, at der bliver brugt videomøder i større grad. Det er langt mere fundamentalt. Det handler om at
vores grundforståelse for digitalisering har flyttet sig endnu engang.
”Mange har set, at digitaliseringen er en forudsætning både for en
effektiv kerneforretning og for de kundevendte systemer. Det er ikke bare
noget, man har ved siden af.”
\ fortsættes side 10
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”Vi kommer til at se en langt
større accept af hjemmearbejde fra virksomhedernes
side, og i Schweiz har
deres højesteret bestemt,
at arbejdspladser skal give
et tilskud til huslejen hos
dem, der arbejder hjemme,”
fortæller IT-faglig konsulent
Jeppe Engell fra
SAMDATA\HK.

Fra pandemi til FN’s verdensmål
Men Natasha Friis Saxberg peger også på, at Coronakrisen ikke bare er en sundhedskrise. Den blev en test på, hvor vi er udfordret i samfundet og i erhvervslivet, og hvor vi skal ruste os, så vi kan møde fremtiden robuste.
”De strukturer vi opbygger, er nødt til at være mere modstandsdygtige over for
de store kriser, og vi er nødt til at bygge et samfund, der kan stå imod chok-kriser som pandemier, og den klimakrise vi står over for”, understreger hun.
”Uddannelse, sundhed og lighed er ikke bare pæne ord. Dem, der har været hårdest ramt, er dem, der har haft mindst adgang til velfærdssamfundets muligheder. Pandemien udfordrer vores systemiske strukturer.”
Hun lægger dermed også op til, at både erhvervslivet og samfundet i det hele
taget er nødt til at tænke i store helheder, og at vi er nødt til at sørge for, at der
ikke er grupper, der bliver tabt undervejs.
”Vi er nødt til at være både bæredygtige og effektive. Hvis vi ser på FN’s 17
verdensmål, så handler de om, at vi alle sammen skal være her og være en del af
løsningen.”
”Derfor er vi nødt til at designe et erhvervsliv, som kan klare de her udfordringer.
Det betyder for eksempel, at vi måske skal gøre op med hele just-in-time tankegangen, og i stedet designe til just-in-case, ved at bygge nogle strukturer, der er
mere asynkrone og mere autonome, så infrastrukturen ikke vælter på grund af
nogle pludselige forhindringer – som fx en virus.”
Kvantespring i arbejdsmetoder
I SAMDATA\HK nikker IT-faglig konsulent Jeppe Engell genkendende til, at der er
sket en revolution på flere vigtige områder. Men han peger især på, revolutionen i
det nære – i folks arbejdsliv og i deres mulighed for at deltage i demokratiet.
”Det er min påstand, at vi har rykket på den teknologiske modenhed, på en måde
som vi aldrig har set før i Danmark.”
Han bemærker, at det ikke er ny teknologi som sådan, men at det er vores brug
af teknologien, der har rykket sig i et kvantespring, som kan have stor betydning
for folks hverdag. Det gælder både for miljøet, når vi ikke behøver transportere
os så meget, men også for hverdagen på arbejdsmarkedet.
”Vi kommer til at se en langt større accept af hjemmearbejde fra virksomhedernes side, og i Schweiz har deres højesteret bestemt, at arbejdspladser skal give
tilskud til huslejen hos dem, der bliver bedt om at arbejde hjemme. Det kan give
et langt mere fleksibelt arbejdsliv, og vi er slet ikke færdige med at se effekten af
det her.”
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Der er selvfølgelig også et par skyggesider, som vi skal huske at tage højde for,
understreger han.
”Hjemmearbejde kan selvfølgelig nemt blive ’arbejde-uden-ende’, og der findes
virksomheder i USA, der sælger teknologi til at fjern-overvåge de medarbejdere,
der arbejder hjemmefra. Det er selvfølgelig ekstremt problematisk,” mener Jeppe
Engell, der også tænker, at fagforeningens tillidsfolk måske skal arbejde på nye
måder, hvis folk sjældent er på kontoret.
Han mener dog, at de positive sider langt opvejer de negative. Både rekruttering,
uddannelse og demokratiet kan gå nogle nyk i den rigtige retning.
Han håber blandt andet, at videomøder vil blive brugt som et værktøj, der gør
det nemmere for virksomheder at rekruttere bredere, når den første samtale
bare kan bestå af et videomøde. Det kan blive en fordel for grupper, der normalt
ikke når frem til en samtale.
”Vi kan også se et kæmpe-rykind på online møder og kurser. Hos SAMDATA\
HK har vi et forspring, fordi vi har flere års erfaring med at udbyde kurser som
onlineforløb. I øjeblikket er der stor interesse i andre dele af HK for at lære af de
erfaringer,” konstaterer Jeppe Engell.
HK havde i foråret 400 deltagere med til et online-seminar om digitale eksaminer.
Det ville have været svært og ikke mindst dyrt at gennemføre det i et lokale.
Demokratisering via webcam
Jeppe Engell ser også en mulighed for, at fjernmøder kan bidrage til et bedre
demokrati. Ganske simpelt fordi man enten kan blive hørt eller man kan i det
mindste se, hvorfor folk nåede frem til en bestemt beslutning.
”Videomøder gør det selvfølgelig nemmere for folk at deltage, selv om de ikke
kan være fysisk tilstede. Det gælder både for møder i firmaet, men også i demokratiske forsamlinger. Selv hvis man ikke kan være til stede, så er det måske
værd at optage møderne, så dem der ikke deltog, kan gense mødet. Det kan
være med til at skabe en bedre accept af de valg, der bliver taget og dermed en
styrkelse af demokratiet,” siger Jeppe Engell.
\

”Vi har oplevet en acceleration af vores adfærd og
mindset, som har det ellers
ville have taget fem til10 år at
gå igennem,” siger Natasha
Friis Saxberg, direktør for
IT-Branchen
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”

De strukturer vi opbygger, er nødt til at være mere
modstandsdygtige over for kriser, og vi er nødt til at
bygge et samfund, der kan stå imod chok-kriser som
pandemier og den klimakrise, vi står overfor.
Natasha Friis Saxberg, direktør IT-Branchen
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Telenor-boss:

Frit valg
Direktøren for Telenor har annonceret, at firmaet vil udvide sine flex-ordninger,
så de 15.000 medarbejder i højere grad selv kan bestemme om de vil arbejde på
kontoret eller hjemme.
Det sker bl.a. fordi, man har haft positive resultater i firmaets finske selskab DNA.
En intern undersøgelse har samtidigt vist, at medarbejdere, der arbejder hjemmefra, føler sig mere motiverede og, at de føler sig produktive. Da Telenor arbejder i
mange forskellige lande, vil ordningen blive tilpasset hvert områdes kultur.
Firmaet har opsummeret de nye mål i et firepunktsprogram for ”fremtidens fleksible arbejdsdag.”
\ Telenor vil fokusere på, at medarbejderne er tilgængelige – uanset hvor de er.
\ Kontorerne vil blive redesignet med flere mødelokaler og sociale zoner. Målet
er, at medarbejderne især kommer ind på kontoret for at deltage i arbejdsmøder,
brainstorming og inspirationsmøder. De digitale værktøjer skal udvikles.
\ Lederne skal i højere grad sætte tydelige mål. Det vil kræve mere kommunikation
fra lederne og større uddelegering.
\ Virtuelle møder vil betyde, at der skal rejses mindre.

Kilde: Telenorgroup

DANSKERNE FIK LÆRT AT
ELSKE HJEMMEARBEJDE
Danskerne er blevet langt mere positive over for hjemmearbejde, fleksible arbejdstider og videomøder.
Det viser en undersøgelse fra Kantar Gallup.

n Meget eller lidt mere positive			
n Uændret
n Lidt eller meget mere negativ
n Ved ikke
\ VIDEOMØDER
42%

39%

4%

15%

9%

14%

\ HJEMMEARBEJDE
37%

41%

\ FLEKSIBLE ARBEJDSTIDER
37%

48%

3%
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14%

12%

\ CORONA FORANDRER DIT ARBEJDSLIV

\ Af Andreas Rasmussen. ar@andreas-rasmussen.dk

CORONA ÅBNEDE DØREN
FOR ØGET OVERVÅGNING
AF MEDARBEJDERE
I USA oplevede virksomheder, der laver overvågningssoftware til arbejdspladser, en massiv vækst under forårets hjemsendelser.
Udviklingen har endnu ikke nået Danmark, men bør møde modstand hvis den gør, siger eksperter.

Flere og flere medarbejdere i amerikanske virksomheder bliver overvåget, når de
arbejder hjemmefra. I forbindelse med den globale pandemi og hjemsendelsen
af store dele af arbejdsmarkedet, har mange firmaer tyet til digital overvågning
for at holde øje med medarbejdernes produktivitet på hjemmearbejdspladsen. Til
det bruger de software, der registrerer brugerens aktiviteter på computeren. Det
fortalte flere amerikanske medier i maj.
Men intet tyder på, at samme tendens gør sig gældende i Danmark. For mens
søgeord som ‘Zoom’, ‘Teams’, ‘VPN’ og ‘hjemmearbejde’ steg markant i popularitet på Google, så er f.eks. søgningerne på ‘monitoring software’ så få, at det

er umuligt at konstatere en udvikling i nogen retning. Det samme gælder flere
lignende søgetermer, som SAMDATA Magasinet har undersøgt.
Skulle overvågningen komme til Danmark er det med at protestere fra start, siger
Jesper Lund, der er formand for IT-Politisk Forening:
“Mit råd vil være at protestere mod det så tidligt som muligt sammen med fagforeningerne, også selv hvis der kun er tale om en relativt beskeden overvågning.
Der er altid en risiko for, at overvågning bliver indført efter salamimetoden, lidt ad
gangen,” siger han.
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”

Mennesker er herligt undergravende og hvis ledelsen vil have overvågning, så finder man måder at
bedrage ledelsen.
Einar Baldvin Baldursson, Aalborg Universitet

Han understreger dog samtidig, at både GDPR-reglerne og den danske ‘tillidskultur’ på arbejdspladserne betyder, at den digitale overvågning næppe i Danmark
kommer til at blive så omfangsrig som den er i USA.
Omfattende stigning i USA
I løbet af maj har flere amerikanske medier beskrevet, hvordan fænomenet med
digital overvågning af hjemmearbejdspladser er vokset under corona-krisen. New
York Times fortalte i maj, at antallet af påbegyndte prøveperioder med overvågningsprogrammet Hubstaff er tredoblet siden marts.
Det samme gælder virksomheden Awareness Technologies, der sælger programmet Interguard til ‘employee monitoring’. Også her er omsætningen tredoblet
under corona-krisen, har virksomhedens direktør udtalt til det amerikanske medie
NPR.
Væksten i overvågningssoftware til medarbejderovervågning bekræftes af
CNBC. De beskrev i maj, at Prodoscore, der leverer software til ‘produktivitetsmonitorering’, oplevede en interesseøgning på 600 procent. Samme medie kunne
vise, at amerikanske Google-søgninger på ‘employee monitoring’ var steget
markant siden pandemiens udbrud.
Som nævnt ovenfor viser en undersøgelse af samme søgeterm på Google, at
interessen ikke har været stigende i Danmark. SAMDATA Magasinet har undersøgt en række danske søgetermer på området, og ingen af dem viser udsving i
forbindelse med hjemsendelsen af store dele af arbejdsstyrken i Danmark.
Langt nede på prioriteringslisten
Spørger man arbejdsgiverne, så er der en god grund til, at monitoreringssoftwaren ikke er blevet mere udbredt under krisen. Der har helt enkelt været travlt
med mange vigtigere opgaver.
“Jeg tvivler på at det har været en tanke. At omlægge arbejdet til at foregå
digitalt hjemmefra har været en kæmpe opgave, der har krævet fokus på ledelse
og den tekniske infrastruktur - og på at ride virksomheden gennem en historisk
krise med afskedigelser, hjælpepakker og den daglige drift. Jeg tvivler på at
monitorering af medarbejderne er hverken første, anden eller tredje prioritet i den
situation,” siger Janus Sandsgaard, der er digitaliseringspolitisk fagchef i Dansk
Erhverv.
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Han konstaterer:
”Det har handler om brandslukning, pragmatiske løsninger og behovet for god
ledelse til at få alle mænd og kvinder på dæk.”
Han suppleres af Tina Buch Olsson, der er chefkonsulent i samme organisation:
“Det har slet ikke været i fokus. Lederne har selvfølgelig været opmærksomme
på, at medarbejderne fik løst opgaverne, men vi har ikke hørt om nogen, der har
brugt systemer til at holde øje med det,” siger hun og fortæller, at de ikke har
fået henvendelser fra nogle medlemmer om medarbejderovervågning.
Også hos Dansk Industri melder de hus forbi.
“Jeg har ikke kendskab til virksomheder, der specifikt har sat et system i værk
for at kunne monitorere produktiviteten hos medarbejdere, der arbejder hjemmefra,” siger chefkonsulent Danielle Bjerre Lyndgaard.
Overvågning får medarbejdere til at ændre adfærd
At danske virksomheder ikke har adapteret den amerikanske trend er godt, mener Einar Baldvin Baldursson, der er lektor på Aalborg Universitet og længe har
forsket i blandt andet psykisk arbejdsmiljø.
Han fortæller, at det har alvorlige, negative konsekvenser, hvis medarbejderes
gøren og laden overvåges minutiøst.
“Overvågning gør noget ved mennesker. Når vi bliver overvåget, så agerer vi
som om, at vi var ledere. Ledere har et princip: Det er aldrig din skyld, når der er
problemer. Derfor foretager ledere en lang række af handlinger, der alene skal
sikre, at de ikke kan klandres for det bagefter - i stedet for at gøre det mest
effektive og rigtige,” siger han og uddyber:
“I dag er medarbejdere det, man drømte om for 40 år siden i organisationspsykologi: Én der tager ansvar, selv forbedrer processerne og har store ambitioner.
Men hvis de udsættes for overvågning, ændrer de sig fra at være enormt effektive, ansvarlige og pligtopfyldende og bliver i stedet ansvarsundgående, forsigtige
systemmekanikere. De tænker mere på hvordan de kan undgå kritik i stedet for
om det, de gør, er det smarteste,” lyder det fra Einar Baldvin Baldursson, der er
lektor ved Aalborg Universitet og specialist i arbejdspsykologi.
Han ved godt selv, at han udtaler sig bombastisk, men griner under interviewet
og siger, at han prøver at moderere sig. Men alt hvad han ved om overvågning af
medarbejdere peger i en retning: Det er ikke godt for nogen.

Hans betragtninger om overvågning er tæt forbundet med et kritisk blik på
moderne ledelse.
“Den faglige leder er afgået ved døden. Den faglige leder havde ydmyghed og
indsigt i arbejdet. I stedet har man fået ledere, hvis erfaring er at være uddannede ledere, der tror, at de ved noget om at lede. Samtidig er deres adgang til
informationer eksploderet.”
Og det er netop den cocktail, han er meget skeptisk overfor.
“Vi ved kun noget om det, som vi selv er berørt af og er en del af. Hvis nogen
får del i oplysninger om, hvad vi laver, så skal det være nogle oplysninger, som de
kan bruge og forholde sig til,” lyder det fra Einar Baldvin Baldursson.
Mere data er ikke løsningen
De forskellige softwareproducenter, der har oplevet vækst under corona-krisen,
fordi virksomheder vil overvåge medarbejderne, arbejder alle med at indsamle
store mængder data om de overvågede.
Men tanken om, at mere information nødvendigvis gør dig til en bedre leder, er
fejlagtig, siger Einar Baldvin Baldursson:
“Hvis du har en forestilling om, at informationer skal give dig indsigt, så kan du
reagere på det her informationsoverflow på to måder: Du kan få nogen, der ved
mere om det end dig, til at forklare det for dig, eller du kan være en leder, der
tror, at organisationen forsøger at bedrage dig. Så udvikler det sig til en syge, der
indebærer flere og flere systemer med det eneste formål at afgive mere information ud fra drømmen om, at ledelsen på et tidspunkt kan forstå, hvad der foregår.
Når det ikke sker, så er det bare, fordi man ikke har fundet det rette system,”
siger han med et pænt stænk sarkasme i stemmen.
I hans øjne er overvågning først og fremmest et værktøj til at give de øverste lag
i virksomheden en oplevelse af kontrol.
“Overvågning er en gren på det træ, der handler om ledelsens behov for at føle
sig i kontrol - at verden skal være, som de ønsker sig. Men der er to ting, der gør
det til en enormt dårlig idé: For det første er det en af en lang række foranstaltninger, der forhindrer effektivitet. Jo mere tid du bruger på at fortælle, hvad du
laver, desto mindre tid har du til at lave det,” siger han.

Ikke uden modstand
Men overvågning avler også modtryk. Einar Baldvin Baldursson forventer, at
fremtidens overvågning vil blive mødt af sabotage.
“Mennesker er herligt undergravende, og hvis ledelsen vil have overvågning,
så finder man måder at bedrage ledelsen. Medarbejderne finder ud af, at det
er svært at analysere store datamængder. Om få år vil vi være et fællesskab af
ledelsesbedragere. Du vil kunne købe en agent, der genererer data til ledelsesovervågning, som så sørger for masser af data til systemet, og til sidst bliver
datamængden ubrugelig,” spår han.
Han påpeger, at situationen herhjemme ikke er den samme som i USA:
“Indtil fornyligt har den direkte overvågning kun i beskedent omfang sat dagsorden i Danmark. Vi er meget langt fra amerikanske eller britiske tilstande. Der har
dog været flere tiltag i denne retning, f.eks. i forhold til de løbende forsøg på at
kontrollere hjemmeplejens arbejde gennem deres tablets,” siger han.
Han suppleres af Jesper Lund fra IT-Politisk Forening:
“Hvis man ikke vil acceptere, at en mellemleder konstant står bag medarbejderne
og kigger på deres skærm, skal man heller ikke acceptere, at et overvågningsprogram gør det samme, hverken på den ”rigtige” arbejdsplads eller hjemmearbejdspladsen,” siger han.
\

”

Jeg har ikke kendskab til virksomheder, der specifikt
har sat et system i værk for at kunne monitorere produktiviteten hos medarbejdere, der arbejder hjemmefra.
Danielle Bjerre Lyndgaard, Dansk Industri
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TILLIDSREPRÆSENTANT PÅ DISTANCEN:

ÆRLIG KOMMUNIKATION
ER DET VIGTIGSTE

Nogle arbejdede alt for meget, andre kunne ikke arbejde så meget som de plejede. Tillidsrepræsentant Dorrit Christensen gjorde sig nye
erfaringer, da hun og kollegaerne blev hjemsendt fra Region Nordjyllands IT-afdeling under corona-nedlukningen.
Onsdag den 11. marts 2020. Som de fleste andre danskere sad Dorrit Christensen
bænket foran fjernsynet, da Mette Frederiksen tonede frem på skærmen og
præsenterede en af de mest omfattende samfundsforandringer i nyere tid.
Hun åbnede sin arbejdsmail og gik i gang med at formulere en e-mail til sin chef,
hvor hun bad ham om at sende information ud til medarbejderne. Hun nåede
dog ikke at trykke send, før det sagde ‘pling’. Der var mail fra chefen: Alle skulle
arbejde hjemmefra, startende den følgende dag.
“Det skal vores ledelse have ros for. De var hurtige til at kommunikere,” siger hun
i dag.
Det var de færreste af de 50 kollegaer, som Dorrit Christensen er tillidsrepræsentant for, der var nødt til at tage ind på regionens IT-kontor dagen efter for
at hente udstyr til at kunne arbejde hjemmefra. Ledelsen havde nemlig allerede
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mandag i samme uge iværksat et beredskab og klargjort hjemmearbejdspladser.
Ny funktion
For Dorrit Christensen betød corona-hjemsendelserne, at rollen som tillidsrepræsentant forandrede sig markant.
Normalt sidder hun sammen med sine 50 kollegaer på samme adresse. Her udgør de regionens IT-afdeling under navnet ‘Digitalisering og IT’. De står for drift,
forvaltning, projektstyring, sekretariat og support.
Pludselig var medarbejderne spredt for alle vinde og driften af regionens essentielle patientsystemer skulle i stedet koordineres digitalt uden mulighed for
fysiske møder.
“Jeg sender en mail ud til mine kollegaer om fredagen, hvor jeg skriver, at hvis

der er noget, så kan de altid ringe eller skrive. Da vi er 14 dage inde i perioden,
skriver jeg ud igen med samme besked,” fortæller Dorrit Christensen.
Informationsniveauet fra ledelsen er meget højt, siger hun:
“Vores personalenet bliver opdateret af enten regionsdirektøren eller HR-direktøren hver eneste dag. De har været rigtigt gode til at kommunikere ud.”

“Min ledelse var meget forstående for, at man ikke kan arbejde syv og en halv
time om dagen, når man også er skolelærer, børnehavepædagog og skal varetage et hjem. Mange af vores teams er heldigvis aldersmæssigt fordelt over en
bred kam, så der var både folk, der ikke har fået børn, nogen der har små børn,
og nogen der er ældre og ikke har hjemmeboende børn.”

Overgang med bump
Et par dage efter hjemsendelsen melder ledelsen ud, at al kommunikation på
tværs af medarbejdere fremover skal foregå med Microsoft Teams i stedet for
Skype for Business, som organisationen hidtil har brugt.
“Det kom ret uheldigt ud, for der var ingen, der vidste, hvordan Teams fungerer.
Det gav jeg også besked om til ledelsen. Det tog lige to dage, hvor folk ‘øffede’ lidt, men så var problemet jo heller ikke større. Vi tillidsrepræsentanter og
arbejdsmiljørepræsentanter sagde til vores kollegaer, at vi som IT-folk jo jævnligt
sender nye programmer ud til slutbrugerne og derfor også er nødt til selv at
være omstillingsparate,” genfortæller Dorrit Christensen.
At skulle håndtere situationen med digital kommunikation gjorde ikke sagen
lettere.
“Man kan ikke lige tage fat i folk på gangen og sige ‘rolig nu’, når alle arbejder
hjemmefra.”
Hun fortæller også, at IT-systemerne de første uger kom på overarbejde, fordi
der pludselig var 15.000 brugere, der skulle på samtidig. Det var en stor opskalering.
“Systemet skulle lige have et lille pust, og der var også et par nye licenser, der
skulle hjemhentes,” som Dorrit Christensen formulerer det.

Kommunikation er alfa og omega
I dag er situationen i afdelingen stort set normaliseret, og Dorrit Christensen kan
se tilbage på en kaotisk tid, hvor hun især er blevet opmærksom på vigtigheden
af god kommunikation.
“Da vi var tre uger inde i nedlukningen, var der brug for at høre fra vores egen
lokale ledelse og ikke kun den øverste ledelse i regionen. Det meddelte jeg ledelsen, hvilket de var glade for. Vi er hver især hjemme på egne matrikler og ser ikke
ledelsen til hverdag og det er svært at have den daglige, uformelle dialog digitalt.
Det tog ledelsen til sig,” fortæller hun.
Det betød, at flere af de nære ledere begyndte at blive mere synlige i kommunikationen.
Samme behov opstod, da genåbningen var på vej.
“Der var ingen meldinger fra ledelsen. Da jeg spurgte min nærmeste leder sagde
han, at ledelsen havde mange planer, men ikke turde melde noget ud, før statsministeren havde meldt noget ud. Det kunne jeg selvfølgelig godt forstå, men
medarbejderne havde behov for kommunikation. Det er en svær balance,” siger
Dorrit Christensen.
Når hun skal gøre regnskab efter et meget anderledes forår, siger hun:
“Det, jeg tager med mig, er, at hvis man selv er ærlig om, at situationen er
svær, og at man synes det er træls, så tager folk godt imod det. Uanset om
det er corona eller en omorganisering: Bare vær ærlig. Man kan let glemme
det, når man har haft så mange omorganiseringer, og så kan jeg selv komme til
at negliere, at folk synes det er svært. Jeg har ikke lagt skjul på, at det var en
svær situation i mine e-mails til mine kollegaer, og det har jeg fået meget positiv
respons på,” siger tillidsrepræsentanten.

12 timer om dagen
Under hjemsendelsen var der lokalmedarbejderudvalgsmøde, hvor ledelse og
tillidsvalgte snakkede om situationen.
“Vi talte om, hvad der rørte sig, hvilke bekymringer vi havde, hvad vi skulle være
opmærksomme på og hvad vi kunne gøre bedre,” fortæller hun og uddyber, at
det især var et problem, at nogen arbejdede alt for meget.
“Vi fandt hurtigt ud af, at der var nogen, der havde svært ved at finde ud af at
overholde arbejdstiden. De arbejdede måske 10-12 timer hver dag. De havde
svært ved at finde ud af, hvornår man var på arbejde, og hvornår man ikke var
på arbejde. Der skulle findes en balance, så alle kunne være i det,” siger hun.
Her opstod et problem med den fysiske distance til kollegaerne.
“Det er ikke alle, der havde lyst til at have kamera på, når man ringede til dem.
Når man så ringede rundt og spurgte, hvordan det gik, og hvad de havde brug
for, så kunne det være svært at læse dem, og se om de var okay. Man manglede
den sociale føling. Det var svært,” siger Dorrit Christensen.
Samtidig var andre kollegaer udfordrede af at være hjemme med børn, der skulle
underholdes og undervises.

\

”

Vi tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter
sagde til vores kollegaer, at vi som IT-folk jo jævnligt
sender nye programmer ud til slutbrugerne og derfor
også er nødt til selv at være omstillingsparate.
Dorrit Christensen, tillidsrepræsentant i Region Nordjylland.
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”LIGE PLUDSELIG VAR
MODSTANDEN MOD
FORANDRINGER LIG NUL”
I Syddjurs Kommune er konsulent Jon Løbner forbløffet over, hvor hurtigt kollegerne tog de digitale redskaber i brug, da mange af kommunens medarbejdere skulle arbejde hjemmefra. Selv om IT-medarbejderne havde mere travlt end ellers, kunne IT-infrastrukturen holde
til det ekstra pres, corona-nedlukningen medførte.
Kunne kommunens IT-infrastruktur holde til presset? Ville Syddjurs Kommunes
IT-medarbejdere skulle løbe solen sort? Kunne kollegerne klare deres opgave
digitalt derhjemme fra?
Spørgsmålene var mange, da coronavirus-pandemien tvang Syddjurs Kommune
– lige som utallige andre arbejdspladser – til at sætte medarbejdere til at passe
deres arbejde hjemmefra. Lige fra kommunalpolitikerne til mange af kommunens
knap 3.400 medarbejdere skulle fra den ene dag til den næste klare opgaverne
på afstand af deres normale kontorstole.
”Egentlig gik det forbløffende godt.”
Ifølge Jon Løbner, digitaliseringskonsulent i Syddjurs Kommune, skyldes det overraskende gode resultat, at kommunen i mange år har arbejdet efter en strategi
om at give medarbejderne så fleksible og mobile arbejdspladser som muligt.
”Kommunens administration har i lang tid arbejdet med bærbare computere og
mobiltelefoner. På kontoret har man så haft en dockingstation, som man kunne
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sætte sin laptop til. Det viste sig lige pludselig at være en enorm styrke, da det
hele lige pludselig lukkede ned,” siger Jon Løbner.
Kunne spare tid, penge og kørsel
Medarbejderne kunne tage forbi kontoret for at hente en ekstra skærm, mus
eller andet elektronisk isenkram, hvis der var behov for det derhjemme. Samtidig
havde kommunen gennem mange år anvendt Citrix-platformen til at give medarbejderne en virtuel desktop, så de kunne komme til alle de filer og programmer,
som de måtte have brug for at kunne anvende for at lave deres arbejde.
”Det nye var, at kollegerne skulle lære at bruge Skype for Business på en anden
måde end hidtil. Vi har i en del år anvendt det som vores telefonsystem. Det vil
sige, at folk har de sidste mange år været vant til, at telefonen ringede på deres
computer, og at de talte i telefon gennem et headset. Nu skulle de, som det nye,
anvende systemet som mødeplatform,” siger Jon Løbner.

Ifølge ham havde kommunen de sidste to til tre år arbejdet på at få brugerne til
at bruge Skype for Business til online møder.
”Vi har argumenteret for, at det altså ikke var nødvendigt hver gang at møde
fysisk op. Man kunne spare en frygtelig masse tid, penge og kørsel ved at holde
flere virtuelle møder,” siger digitaliseringskonsulenten.
Modstand var væk
Mens det i nogle afdelinger med hans ord ”var gået rimeligt godt”, var der andre
steder en stor træghed i forhold til at øge de virtuelle møder.
”Men lige pludselig var modstanden mod forandringer lig nul. Der var jo ikke
andre muligheder. Og der var jo et praktisk alternativ, som kollegerne fandt nemt
at bruge. På den måde kunne man fortsætte med at løse, i hvert fald, de administrative opgaver næsten uden nedgang i effektivitet. Nærmest tværtimod,” siger
Jon Løbner.
Når han taler om ”modstand” mener han de vaner, som ligger indgroet i de fleste
mennesker.
”Husk på, at for de fleste folk er anvendelse af IT-løsninger ikke en del af deres
kerneopgaver. Her er IT blot redskaber, som skal hjælpe en til at løse opgaver.
Det dér med at gå to skridt tilbage og overveje, om man kan løse sine opgaver
smartere. Det er der ikke altid tid til i en travl hverdag.”
Hvor er det Skype-møde?
Det kan være noget så almindeligt som, hvordan man indkalder til et Skype-møde, som kan spænde ben for, at den enkelte medarbejdere begynder at bruge
det.

”

Man kunne spare en frygtelig masse tid, penge
og kørsel ved at holde flere virtuelle møder.
Jon Løbner, Syddjurs Kommune

”Jeg hørte en gang en ude på gangen, der spurgte, hvilket lokale det der Skype-møde, han var indkaldt til, blev afholdt i,” siger Jon Løbner.
Det kan man selvfølgelig trække lidt på smilebåndet over, men det illustrerer
meget godt de indgroede forestillinger om, at møder er noget fysisk. Den slags
har det påtvungne hjemmearbejde været med til at forandre.
I dag er medarbejderne ved at flytte tilbage på kontorerne, men digitaliseringskonsulenten mener, at nedlukningen har været til at skubbe digitaliseringen
fremad i Syddjurs Kommune. Mens man med stor succes har afholdt to digitale
byrådsmøder over Skype, regner han ikke med, at det kommer til at ske fremover. Til gengæld kan man godt forestille sig, at udvalgsmøder kommer til at
foregå helt eller delvist virtuelt.
”Ser jeg på min egen afdeling, er der ikke længere nogen, der gider køre i bil to
timer for at holde møde i en halv time for nu at sætte det på spidsen. Den slags
vaner bliver mere udbredte end tidligere.”
Hvad med medarbejderne i IT- og digitaliseringsafdelingen?
Umiddelbart kunne man nemt forfalde til at tro, at de i runde tal tre måneder,
hvor mange medarbejdere skulle arbejde virtuelt, var kaotiske for kommunens
IT- og digitaliseringafdeling. Men overraskende nok har det ikke været tilfældet,
hvis man spørger Jon Løbner.
Nok har man haft meget travlt, men generelt har kommunens medarbejdere
været godt rustet til at klare transformationen. Noget arbejde er gået med at
uddanne kollegerne i de andre fagområder til, hvordan man bedst anvender
online møder.
”Problemet ligger mere i, at jo mere teknologi, man lægger ind i folks hverdag, jo
mere vil der være ting, som ikke altid spiller lige godt. Vi har f.eks. gjort meget ud
af at fortælle om, hvordan man holder gode digitale møder. Det kan være så

Jon Løbner, digitaliseringskonsulent i Syddjurs Kommune, peger på, at kommunen i mange
år har arbejdet efter en strategi om at give medarbejderne så fleksible arbejdspladser som
muligt. Det gjorde det nemmere for både IT- og digitaliseringsafdelingen og de kolleger, de
skulle servicere, da store dele af administrationen skulle arbejde hjemmefra.

simple ting som at komme løbende ind i mødet uden lige at give folk tid til
at komme ordentligt på. Lige som man under et fysisk møde lige bruger tid på at
få en kop kaffe, skal man give tid til at få teknikken til at virke,” siger han.
Til at begynde med var der også en smule bekymring over, om kommunens
IT-infrastruktur kunne holde til, at trafikken lige pludselig steg på f.eks. Skype-serveren. Men de bekymrede miner var ikke nødvendige. Systemet var robust
nok, selv om det ikke var dimensioneret til at have så mange brugere på samtidig.
Samtidig har der været kolleger, som skulle have hjælp med f.eks. lige at få det
rigtige headset eller lignende.
”Men det helt store når det gælder hjemmearbejdsplads, har været netværksforbindelse. Det man skal erkende, er, at når det gælder hjemmearbejdspladser,
er netforbindelsen afgørende. Og det er ude af IT- og digitaliseringsafdelingens
hænder. Det vidste man måske nok, men det bliver langt mere tydeligt nu. Fungerer den ikke, kan brugerne ikke kommunikere.”
\

KOMMUNERNES
LANDSFORENING (KL)
MENER:

\

”KL er stadig ved at danne sig et overblik over, hvordan kommunerne er gået til opgaven, men det er vores indtryk, at organiseringen
af hjemmearbejdspladser generelt er gået rigtig godt. Det skyldes
blandt andet, at kommunerne har en stærk faglighed, og der er styr
på det digitale fundament, VPN’er osv. Og så har mange medarbejdere jo i forvejen arbejdet digital, så man har uden de store problemer kunnet arbejde effektivt hjemmefra. Det virtuelle har været nyt
for mange, men her har både medarbejdere, politikere og borgere
vist sig enormt omstillingsparate, og der er hurtigt kommet gang i
virtuelle møder fra hjemmekontoret,” lyder det i en mail fra Caroline
Hegelund, der er leder af Innovations- og Teknologienheden i KL.
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KOLLEGERNE KLAREDE AT
FÅ NYT SYSTEM I LUFTEN
TRODS CORONA
På grund af myndighedernes retningslinjer om forsamlinger kunne KMD ikke
gennemføre de planlagte demoer og kurser i kommunernes nye
sygedagpengesystem. Men så tog medarbejderne sagen i egen hånd og
udviklede de fysiske forløb til onlineundervisning.
Da statsminister Mette Frederiksen lukkede landet ned midt i marts, tog ledelsen
i KMD en konsekvent beslutning og sendte 2.400 af sine 2.500 medarbejdere i
Danmark hjem.
”Vi havde en formodning om, at det meste arbejde sagtens kunne klares hjemmefra. Nu var de fleste af vores kunder i den offentlige sektor jo også sendt
hjem, så i det store hele ville det nok gå,” fortæller Michael Steen Holst, der er
HR-direktør i KMD og formand for KMD’s krise-taskforce, der skal sikre stabil
drift af alle vigtige funktioner.
Ud over hver uge at sende nye retningslinjer ud til alle IT-virksomhedens ansatte
om, hvordan de skulle forholde sig, oprettede kriseberedskabet også en mailboks,
hvor medarbejderne kunne skrive spørgsmål om alt fra ’hvis jeg er gravid, må jeg
så komme på arbejde?’ og til ’må vi mødes med kunder, hvis kunderne gerne vil
mødes?’
Fra fysisk til online
Netop spørgsmålet om at mødes med kunder i eksempelvis undervisningssituationer var aktuelt i Henrik Harder Olsens afdeling. Han er senior servicekonsulent
i supportafdelingen og mødte indtil corona-krisen dagligt på arbejde i KMD’s
afdeling i Århus, hvor han yder support til brugerne af kommunernes systemer
til sygedagpenge og kontanthjælp. Som regel foregår kundekontakten over mail
og telefon. Men da det helt nye sygedagpengesystem skulle implementeres i forsommeren, var planen at holde fysiske kurser for de kommunale sagsbehandlere,
som skulle oplæres i at bruge det nye IT-system inden launch 8. juni.
”Det var vi nødt til at trække stikket på,” fortæller han.
For udmeldingen fra KMD’s øverste ledelse var, at hvis kundemøder overskred
myndighedernes maxbegrænsning for forsamlinger på 10 personer, så kunne det
ikke foregå fysisk.

”

Vi har opdaget,
at man kan gøre
ting mere effektivt
online eller hjemmefra – specielt
udviklingsopgaver,
der kræver koncentration.
Michael Steen Holst, KMD
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”Så vi skulle finde ud af: Hvad gør vi nu?” fortæller Henrik Harder Olsen, der
allerede havde været ude i nogle kommuner og undervise, inden corona lukkede
landet ned.
Heldigvis tænkte hans kolleger, der havde været med til at udvikle forløbet,
hurtigt og kreativt.
”Vi talte om, om ikke man kunne omlægge den fysiske undervisning til online,”
husker han.
Og så gik det stærkt med at bygge de mange undervisningsmaterialer om til
onlineforløb, der i stedet for hele demodage skulle designes i kortere moduler
kombineret med små opgaver, der kunne foregå på de berammede kursusdage.
Hjalp på kryds og tværs
”Vi kiggede på hele tidsplanen for at få enderne til at nå sammen og friholdt
kolleger, der kunne gå i gang med at udvikle. Og så tog vi andre over på opgaver
i supportfunktionen og hjalp hinanden på kryds og tværs, for nogle kommuner
var allerede kommet over på det nye system,” fortæller han og giver sig selv og
kollegerne et klap på skulderen for indsatsen.
”Jeg synes, det er imponerende, at vi kom i hus med projektet med at få alle
landets kommuner over på det nye sygedagpengesystem og kunne gå live efter

De har også været modtagelige. Corona har skabt en force
majeure-situation, hvor vi har set styrken ved IT, og der er helt klart
noget effektivitet i, at vi har kunnet gøre det online.
Henrik Harder Olsen, KMD

”

sentant i KMD og derfor har deltaget i møder med ledelsen om erfaringerne med
at arbejde hjemmefra under nedlukningen.
”Jeg synes, at vores nærmeste ledere og den øverste ledelse har støttet op og
mindet os om også at have et liv ved siden af arbejdet. Vi har haft virtuelle fredagsbarer, hvor man kunne sidde hjemme foran skærmen og drikke en drink og
være sociale med kollegerne. Og vores chef har lavet nogle små kahoot quizzer
til online teammøder, hvor lederne ikke 100 procent har holdt sig til forretningen,
men også har haft mere fokus på, hvordan vi trives. Det, synes jeg, var meget
fint,” vurderer han.
I KMD er erfaringerne, at effektiviteten ikke er faldet under nedlukningen, fortæller HR-direktør Michael Steen Holst.
”Vi har opdaget, at man kan gøre ting mere effektivt online eller hjemmefra –
specielt udviklingsopgaver, der kræver koncentration,” siger han og understreger,
at ledelsen langt hen ad vejen har bedt lederne og medarbejderne om at byde ind
med, hvad der var smart.
”Men det er en kendsgerning, at vi har været tvunget til at tænke over, hvad
plejer man at gøre, og hvad kan lade sig gøre – og kan det lade sig gøre digitalt?
Vi kan til gengæld godt mærke, at det at sælge og danne relationer med kunderne, det er sværere i telefonen eller på virtuelle møder, ligesom det er svært
at samarbejde eller løse konflikter over Skype eller Teams. Så vi skal tænke over,
hvordan vi gør det begavet fremover,” konkluderer KMD’s HR-direktør.
\

de i forvejen stramme tidsplaner,” siger Henrik Harder Olsen ovenud tilfreds.
Men onlineundervisning stiller ifølge den erfarne supporter krav til kursisterne,
som blev oplært online via Skype-møder med en underviser, der kunne dele sin
skærm, og hvor deltagerne kunne stille spørgsmål i chatfunktionen.
”De har også været modtagelige. Corona har skabt en force majeure-situation,
hvor vi har set styrken ved IT, og der er helt klart noget effektivitet i, at vi har
kunnet gøre det online. Men det stiller også krav til kommunikationen. Da vi
havde hands on-kurser med tavleundervisning, og folk sad i samme lokale ved
maskinerne, tror jeg, dialogen var en anden. Men der har været meget positive
tilbagemeldinger, og sagsbehandlerne har været begejstrede,” siger han.
Vant til distance
I Henrik Harder Olsens afdeling er de tre kolleger med arbejdsplads i Århus,
men i alt er de 10 supportere på systemet fordelt på KMD’s lokationer i Odense,
Ballerup og Aalborg.
”Inden corona havde vi også morgenmøder over Skype, så nogle ting, har jeg
været vant til, foregik på distancen. I starten syntes jeg, det var okay at arbejde
hjemmefra, men jo længere tid, der gik, så manglede jeg at ses og snakke med
kollegerne,” fortæller Henrik Harder Olsen, der også er kollegernes tillidsrepræ-

TO EKSEMPLER PÅ FÆLLES
TILTAG I KMD UNDER CORONA
IFØLGE HR-DIREKTØR
MICHAEL STEEN HOLST

\

1. En leder, som lagde vægt på at være synlig på kontoret og plejede at
gå rundt til og tale med medarbejderne i sit team, kunne konstatere
efter at have været hjemme under corona-krisen, at han faktisk nok
altid endte med at snakke med de samme to og ikke kom rundt om
alle, som han troede, at han gjorde. Hjemmefra har han været nødt
til at være mere struktureret og sørge for samtaler med alle i teamet
og ikke kun dem, der lige havde tid eller lyst, når han kom forbi deres
skrivebord. Dermed har han aldrig haft så god føling med sine ansatte
som nu, hvor han ikke bare kan regne med at fange folk på etagen.
2. Et team, som under corona kun mødtes via Skype, ville gerne
organisere noget sjovt, når mødernes startede, fordi det blev så tørt
online uden morgenbrød og hygge. Så de fandt på aktiviteter, hvor
de lavede origami og quizzer eller spillede bezzerwizzer for at lægge
noget socialt ind i de digitale medier og vedligeholde relationer og
holdånden fra kontoret.
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DIGITAL LEDELSE BLIVER
”THE NEW NORMAL”
En stor del af IT-virksomheden Ateas ledere og medarbejdere blev sendt hjem, da corona-pandemien lukkede landet ned. Det stillede
store krav til især mellemlederne om nye former for kommunikation, digitalt nærvær og virtuelle sociale fællesskaber.
I den gryende post-coronatid har techgiganten Twitter meddelt, at virksomhedens medarbejdere ikke nødvendigvis behøver at vende tilbage til kontoret –
nogensinde.
Så drastiske er planerne ikke hos IT-virksomheden Atea, der leverer IT-infrastruktur til banker, kommuner og større virksomheder.
”Jeg kan ikke forestille mig, at vi aldrig skal mødes igen. Det er ikke et enten-eller,” siger Senior Vice President Annette Otto.
Indtil corona-pandemien var hun skeptisk over for alt for meget hjemmearbejde.
Selvom alle Ateas ansatte på papiret har mulighed for hjemmearbejdsdage, har
det ikke været særligt udbredt i organisationen. Men efter en stor del af virksomhedens medarbejdere har været hjemsendt under corona-nedlukningen, er hun
mere overbevist om fordelene.
”Jeg er nok mere begejstret end før coronaen. Det har været en eye opener i
forhold til, at det godt kan lade sig gøre. Der er ting, der skal justeres, men jeg er
meget positivt overrasket,” siger hun og forklarer, at de første erfaringer viser, at
det har skabt mere balance hos mange medarbejdere at arbejde hjemmefra, hvor
nogle opgaver løses mindst lige så godt som på arbejdspladsen.
”Der er ingen tvivl om, at det helt klart kommer til at flytte noget,” forudser
Annette Otto.
Som direktør i Atea med ansvar for kommunikation og HR er hun optaget af,
hvad ‘new normal’ for arbejdslivet bliver efter corona både i sin egen organisation
og i resten af samfundet.
”Alle vores interne medarbejderanalyser viser, at noget af det, medarbejderne
prioriterer højst, er deres kolleger. Derfor kan jeg ikke forestille mig, at alle ikke
har lyst til at møde ind. Men vi hopper heller ikke tilbage til tiden før corona, og
jeg kan godt se for mig, at vi kommer til at arbejde hjemme en dag om ugen og
spare på transporttid og miljø,” siger hun og understreger, at fordelene nok især
er store i IT-branchen pga. bedre infrastruktur, mobile arbejdspladser og IT-vante
medarbejdere.
Større krav til digital ledelse
Mange ledere i Atea havde i forvejen erfaring med distanceledelse. Men da det
blev på fuld tid, opstod der bekymring i direktionen, om der var gjort nok ud af at
træne lederne i at lede på afstand.
”Hvis vi skal mere af det i fremtiden, så skal vi klæde lederne endnu bedre på til
at arbejde i den ledelsesrolle,” siger Annette Otto og understreger, at det kræver
mere støtte til mellemlederne og en anden måde at integrere medarbejderne i
organisationens fællesskab.
”Det er klart noget, vi skal gentænke, men det er ikke umuligt,” siger hun og
erkender, at fordi nedlukningen gik så stærkt, var der ikke tid til at vænne sig til
at lede 100 procent digitalt.
”Det er en anden rolle, og mellemlederne har været pressede. Især fordi lederne
har haft en medarbejdergruppe med forskellige behov, som skulle håndteres
forskelligt. Nogle skulle passe børn, mens de arbejdede. Nogle har været bange
for at blive syge eller miste jobbet. Nogle har bare stået op, taget tøj på og er
begyndt at arbejde, men vi har også haft en gruppe, der har haft svært ved at
adskille arbejde og fritid. Så nogle skulle lære disciplin og andre skulle lære at
stoppe igen.”
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Som topleder har Annette Otto observeret og diskuteret med sine ledere, hvordan og hvor meget de kan og skal stå til rådighed.
”Lederne lagde ud med at arbejde på medarbejdernes præmisser, men de skal
lære, at fordi nogle ansatte arbejder meget tidligt eller sent, så behøver lederen
ikke gøre det og være tilgængelig 24/7. Det er fint med individuelle behov, men
man er nødt til at aftale, hvornår man er til rådighed i teamet eller afdelingen,”
konkluderer Annette Otto, som selv har følt sig konstant efterspurgt på de
forskellige kanaler med Microsoft Teams kørende på sin skærm, telefonopkald,
sms’er og Skype-kald.
Svær virtuel ledelse
Især har kommunikation og nærvær på distancen været sværere i corona-krisen.
”I et møde på Teams med mange deltagere kommer der ikke ret mange
spørgsmål. Det er meget nemmere at gå ned til et medarbejdermøde og tage de
spørgsmål, der er. Derfor er mellemlederne sindssygt vigtige i den her periode,
hvor de har skullet møde medarbejderne på en ny måde og sørge for at være
nærværende og sikre både trivsel og produktivitet,” siger Annette Otto.
Som HR-ansvarlig direktør har hun anbefalet
lederne at samle deres afdelinger til korte
virtuelle møder for lige at tjekke
ind og høre, hvordan det
går, fortælle om de

”

Vi har talt digitalisering i mange år, men nu har vi fået et
mega skub, så lad os benytte
momentum til at
ændre noget.
Annette Otto, Senior Vice President Atea

sager, man arbejder med, og hvordan kollegerne kan hjælpe hinanden bedst muligt.
”Nogle har givet udtryk for, at de har følt sig ensomme, og det at mødes og samarbejde
på tværs er sværere virtuelt.
Her gælder det om som leder at få trukket alle med ind i fællesskabet og arrangementer
– også online,” understreger Annette Otto og tilføjer tilfreds:
”Jeg synes, at noget af det vores mellemledere har haft succes med ud over at holde
virtuelle afdelingsmøder er at opfinde andre måder at være sammen på. Mange har
spist morgenmad eller frokost sammen eller lavet fredagsbar og bankospil i afdelingen,
selvom folk har siddet hver for sig derhjemme. Jeg havde også en leder, som gik tur i
skoven med sin afdeling, fordi han syntes, de trængte til at blive luftet.”
Meget mere kommunikation
Gode distanceledere kræver også mere af topledelsen. Især er massiv kommunikation
oppefra særligt vigtigt. Derfor har direktionen lavet masser af videoer til medarbejderne,
videokonferencer og møder på Teams for synligt og klart at signalere ’vi er her sammen
med jer.’
”Så digital distanceledelse er slet ikke ensbetydende med færre møder, men tværtimod
flere videohilsener og morgenmøder for at vise en synlig topledelse og selvfølgelig
også for at sikre humør og teamånd og fortælle de gode historier om
tilfredse kunder eller ordrer, der er vundet” forklarer Annette Otto
og kalder coronaperioden for en form for krise.
”Når man er i krisetilstand, har man brug for mere
information, end når det bare kører.”
Mens det danske samfund er i gang med at
lukke op, er næste skridt for ledelsen i Atea at
debattere, hvad virksomheden vil signalere i
forhold til hjemmearbejde og rejseaktiviteter efter sommerferien og post-corona.
Men ifølge Annette Otto er en ting helt
sikkert:
”Det her med, om man er til stede på
kontoret, eller om man arbejder på
distancen – altså hvor meget vi arbejder
virtuelt – det split vil ændre sig.”
\

TIPS TIL
ONLINE
LEDELSE

\

Læringsspecialist og ekspert i digital ledelse
og blended working Line Gry Knudsen giver
her sine tips til god online møde- og personaleledelse.
Online møder skal designes og forberedes
mindst lige så grundigt som off-line møder.
\ Tænk over forberedelsen (alles forberedelse, ikke bare
din egen). Er der en podcast, en artikel eller tre kernespørgsmål, som alle ville have glæde af at tænke over på
forhånd?
\ Udnyt alle ’stemmerne’ i rummet og sørg for, at alle tager eller får ordet. Brug f.eks. forskellige oplægsholdere.
\ Sørg for at dynamikken skifter ca. hvert 8.-10. minut.
Meget længere kan man ikke holde koncentrationen
under monoton snak og oplæg. Indlæg et spørgsmål, en
quiz, to minutter til kommentarer i chatten eller andet
for at bryde rytmen og holde engagementet.
\ Følg op! Tænk over at bruge ca. lige meget tid til forberedelse, selve mødet og opfølgning bagefter.
Online personaleledelse
\ Gør dig tilgængelig for korte snakke, f.eks. på et specifikt tidsrum hver uge. Sæt tid på, så det ikke stikker af.
Læg online aktiviteter/møder i klumper, så du også har
face-to-face tid med medarbejderne. Teamet bør også
mødes et par gange om året.
\ Planlæg korte uformelle møder (Huddle calls) for hele
teamet, hvor snakken kan drejes hen på blødere emner,
hvor der kan ’lukkes damp ud’ mm. Sørg dog for at følge
op på de temaer, der kommer frem, så de ikke hænger i
luften. Spørg f.eks.: hvad er vigtigst i din region lige nu
(hvis teamet er internationalt), hvilke succeser havde
du i går, hvad står øverst i avisen, hvad fik dig til at
glæde dig til dagen i dag?
\ Hav en chat eller kanal til ’other stuff’ så det ikke blander sig i tråden om de faglige drøftelser.
\ Tal med den enkelte medarbejder om, hvordan de har
det med at arbejde online. Er der noget, der kan hjælpe
dem til at få det bedste ud af disse møder? Spot de
medarbejdere, der er særligt gode til de nye medier og
gør dem til buddies for andre.
\ Rejs evt. ud og mød nye medarbejdere og arbejd med/
hos dem de første dage, så du fanger alle de små
spørgsmål, der popper op i starten og opbygger den
tillid, der er en nødvendighed for at online samarbejde
bliver en succes.

Kilde: Line Gry Knudsen, ekspert i digital ledelse og blended working samt
ekstern konsulent for Fonden for Entreprenørskab.
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ZOOM-UNDERVISNING
ER BARE FASE ET. DEN RIGTIGE
REVOLUTION LIGGER I FASE TO.
Zoom-møder er bare en simpel fase et i den digitale undervisning. Hvis vi bygger intelligens ind i de digitale værktøjer, får vi en revolution, der svarer til den typograferne blev ramt af. Læs historien om Vej-eu, der omlagde undervisningen for tusinde af vejarbejdere, så det
blev billigere og bedre for alle parter.
Hvor meget fremskridt er der egentlig i at sætte et kamera op foran læreren og
så lade eleverne sidde derhjemme?
Eleverne sparer lidt transporttid, men der er egentlig ikke ændret meget i hele
undervisningen.
Hos Vej-eu, der står for at undervise folk i vejsektoren i Danmark, har man lagt
undervisningen ind i en database, ladet eleverne undervise sig selv og så komme
i skole for at arbejde med opgaverne.
Det har givet markante resultater.

Foto: Ernst Poulsen

1.000 mand på det samme kursus hvert år
Udgangspunktet er et meget markant krav: For at få lov til at arbejde på statsveje i Danmark skal man hvert femte år certificeres i sikkerhed. Det gælder for alle
– uanset om de lægger asfalt eller er ingeniører.
Tidligere var kurset opbygget helt på helt klassisk vis: Alle blev bænket i et lokale,
underviserne gennemgik en stabel powerpoints, og der blev sluttet af med en
multiple choice test. Hvis deltagerne ikke bestod, kunne de i princippet risikere at
miste jobbet.

Hvert år var der 1.000 der skulle certificeres. Det var både dyrt i undervisningstimer, kostede mange penge i fravær fra arbejdet og gav store udgifter til deltagernes hotelovernatninger. Det måtte kunne gøres bedre, tænkte Henrik Harder.
Han har i fem år været sekretariatsleder hos Vej-eu, men er netop standset for
at arbejde som selvstændig inden for undervisningssektoren.
Vend klasselokalet på hovedet
Vej-eu bestemte sig for at vende det hele på hovedet. Først og fremmest undervisningen.
”Al den viden som underviserne før havde, har vi lagt ind i computere. Før eleverne overhovedet møder op, skal de gennemgå ti online-moduler, hvor de kommer
igennem hele stoffet,” forklarer Henrik Harder.
Hvor der normalt er sat en hel dag af til PowerPoint-undervisning, så klarer nogle
elever forløbet på halvanden time og selv dem, der bruger fire og en halv time,
har sparet en del tid. For eleverne bliver den endeløse repetition erstattet af
et mere meningsfyldt forløb, der passer til deres vidensniveau. Eleverne sparer
både det meste af en kursusdag og kommer hurtigere gennem den viden, de skal
sætte sig ind i.
”Softwarens algoritmer sørger for, at den tilpasser sig den enkelte studerende på
en langt mere intelligent måde, og så opsummerer den også elevernes stærke og
svage sider. Når de møder op til kurset, får lærerne et præcist overblik over, hvor
de skal sætte ind,” understreger Henrik Harder.
Han fortæller samtidigt, at kursusmaterialet er tilrettelagt på en måde, så det
fungerer både for dem, der er stærke bogligt og for dem, der måske er svage
læsere. F.eks. kan man få læst teksterne op og se indholdet i videoform.
På den ene fysiske kursusdag der er tilbage, sørger læreren for at dække de
områder, hvor eleverne har brug for hjælp. Derefter går de i gang med gruppearbejde, hvor de samarbejder om at løse nogle opgaver – f.eks. at lave en
skiltningsplan for et vejarbejde. Her kommer eleverne til at arbejde med stoffet
mere interaktivt sammen med de andre elever.
”Jeg er meget begejstret. I forhold til, hvad jeg har set på universitetet de
seneste tyve år, så er det her undervisning på Champions League-niveau,” siger
Henrik Harder.

”Det der sker i undervisningsbranchen svarer til det, der skete for typograferne. Vi står
med en teknologi, som gør, at vi kan erstatte
det repetitive arbejde foran tavlen med langt
mere fleksible systemer,” siger Henrik Harder.
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”

Jeg er meget begejstret. I
forhold til, hvad jeg har set på
universitetet de seneste tyve
år, så er det her undervisning
på Champions League-niveau.
Henrik Harder, Sekretariatsleder Vej-eu

Foto: Ernst Poulsen

En revolution på typograf-niveau
Hvor mange andre har peget på fjernundervisningen som et gennembrud i sig selv, så mener
Henrik Harder, at det blot er en detalje i en
større sammenhæng.
”Man skal blot se Zoom-undervisningen som
fase et, for egentlig foregår meget af det som
traditionel undervisning. Når man tager al
viden og lægger i computerne, så bliver det
langt mere avanceret og det har langt større
konsekvenser for fagligheden,” understreger
Henrik Harder.
Han peger på, at når man først har bygget
denne type intelligente undervisningssystemer
én gang, så kan man flytte en stor del af alle
læreres viden og den repetitive undervisning
ind i computere, og dermed skabe en virkelig
revolution.
”Det der sker i undervisningsbranchen svarer
til det, der skete for typograferne. Vi står med
en teknologi, som gør, at vi kan erstatte det
kedelige arbejde foran tavlen med langt mere
fleksible systemer, og hvor vi i virkeligheden
kan få helt nye typer af fageksperter ind som
underviser,” slutter Henrik Harder.
\
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EFTERUDDANNELSE
HAR FÅET ET ELEKTROCHOK
Hos IBA Erhvervsakademi Kolding havde de egentlig en strategisk plan om, at de stille og roligt skulle øge andelen af online-undervisning i løbet af året. Men så kom Corona-virussen, og pludseligt var der kun ikke andet. Det har de lært en del af.
Det kom lidt som en tyv om natten. Vi nåede lige at opfatte, at der var en virus
på vej fra Kina. Det var som om det puslede ved havelågen.
Aviserne skrev lidt flere artikler, og Italien havde et problem.
Og så kom chokket. Den 11. marts.
Statsminister Mette Frederiksen lukkede Danmark.
Samtlige skoler – på alle niveauer – lukkede den fysiske del af undervisningen.
Om mandagen skulle de åbne som 100 procent digitale skoler. Hele konceptet
med klasselokaler, med en lærer foran tavlen og med kantinehygge blev afløst af
studerende og lærere, der sad i hver sin ende af en Zoom-forbindelse.
Kald det et elektrochok eller en revolution. Mere råt og kontant kan en digital
omlægning ikke foregå.
Øget frafald – men minimalt
Niels Egelund, der er rektor på Erhvervsakademiet i Kolding (IBA), havde egentlig
planlagt, at skolen i løbet af 2020 netop skulle have større fokus på digitalisering
af undervisningen. Den plan gik lige pludseligt fra nul til hundrede på et splitsekund.
Til trods for chokstarten gik det overraskende godt, melder Niels Egelund.
”Det er i krisetider, at innovationen bliver forceret. Overgangen var både radikal
og brat, men jeg er alligevel overrasket over, hvor dygtige både studerende og
lærere har været til at omstille sig.”
Han erkender dog, at nogle studerende også er blevet presset.
”Der er nok et øget frafald fra skolen, men næppe mere end 2-3 procent, så det
er svært at sige om det er statistisk signifikant. Det endelige resultat kan vi først
se, når vi når hen til august, når vi kan se hvor mange der går videre til næste
semester.”

Til gengæld har det været mindre frafald i timerne. Når det blot er computeren,
der skal tændes, er det åbenbart mere overkommeligt at ”møde op” til undervisningen.
Han mener, at videoværktøjerne er blevet langt mere brugervenlige, lang mere
stabile og indeholder flere funktioner end tidligere. Men han erkender, at der har
været nogle udfordringer, som man stadigt arbejder med.
”Den helt store udfordring er, hvordan man får aktiveret de studerende. Det er
selvfølgelig også en udfordring i det almindelige klasseværelse, men her skal det
foregå med nye værktøjer,” siger Niels Egelund.
Tavle-undervisning på video er dødt
Søren Bladt, der er læringskonsulent i IBA’s Learning Lab oplevede det, som
om både studerende og lærere blev kastet ud på dybt vand. Derfor var der god
forståelse hos alle for, at man i første omgang måske bare satte strøm til den
almindelige undervisning.
Men skolen erfarede meget hurtigt, at de blokke på tre til fire timer med et
bestemt fag, kan være lidt af en mundfuld, når de foregår online.
”Den traditionelle tavleundervisning dør i et videoformat. For både lærer og
studerende er det alt for anstrengende at koncentrere sig om en video-stream i
tre til fire timer,” siger Søren Bladt, der mener, at lærerne skal sørge for at skifte
aktivitetsform hver gang, der er gået 20 minutter.
”I de normale klasser har vi nogle studerende, der ikke klarer det så godt, når de
skal svare på spørgsmål i timen. Nogle af dem kommer pludseligt med enormt
lange og indsigtsfulde kommentarer, når vi har skiftet til online-universet. Den
digitale form giver dem tid til eftertænksomhed, og nogle af dem er mere trygge
ved at bruge onlineværktøjerne end ved at sige noget foran hele klassen.”
Men videoformatet har også en afgørende svaghed for nogle studerende.
”Det at stille spørgsmål, mens 25 andre ser til, er sværere i et videoformat. Det
kan være svært at få gang i en dialog. Den del fungerer langt bedre, når de
studerende er ude i underkanaler.”
”Samlet set skal man som underviser huske, at relationer bliver endnu vigtigere,
når tingene foregår online, og det bliver helt afgørende, at man som underviser
skaber rammen, når der er nye værktøjer,” mener Søren Bladt.
Han er enig i Niels Egelunds vision om, at en større del af undervisningen skal
foregå online.
”Vi kommer til at se mere flipped classroom” og ”blended learning”. Når de studerende så møder op i timen, skal det være kvalitetstid.
Søren Bladt har selv eksperimenteret med vejledning af et hold finansøkonomer,
der er spredt over hele Sønderjylland. Her har han oprettet et digitalt forum,
hvor de studerende kan dele de hovedopgaver de skal aflevere og dermed bruge
hinanden.

”

Den traditionelle tavleundervisning dør i et videoformat. For både lærer og studerende er det alt for
anstrengende at koncentrere sig om en video-stream
i 3-4 timer.”
Søren Bladt, Learning Lab, IBA Erhvervsakademi Kolding
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De havde svært ved at leve op til egne forventninger om, hvor meget man bør
kunne nå på en dag.”
Andre studerende har haft det problem, at de måske kun har en computer i
hjemmet og nogle af de udenlandske studerende havde ikke fået deres internetopkobling op at køre endnu. De endte med at sidde ude foran skolen for at kunne
følge undervisningen via wifi.
Den største udfordring har imidlertid været, at nogle af de studerende har følt
sig afskåret fra det sociale samvær. Hun har undervejs forsøgt at understøtte de
sociale elementer med online bingo og fredagsbar. Størst succes havde der dog
været, med et fitness-hold på Teams.
”Small-talk er vigtigt, fordi det er der, hvor vi tager temperaturen på hinanden.
For de hold der var startet her i foråret var det sværere, fordi de stadig var ved
at lære at aflæse hinanden, og vi har måske ikke fundet en form på den rene
online-undervisning, hvor der bliver plads til small-talk.”

”

Jeg har fået kickstartet hele organisationen, som har
taget fat på en ny mødekultur, en ny måde at undervise på og en ny måde at bruge tiden på. Vi kommer til
at ændre mange ting ud fra det vi har lært.
Niels Egelund, Rektor, IBA Erhvervsakademi Kolding

”De siger, at det har været rart at have et ’tredje rum’ som ikke helt var skole og
ikke helt var privat. Det har gjort det nemmere for dem at arbejde sammen –
næsten som var det en cafe,” fortæller Søren Bladt.

Vi skal ikke tilbage til normalen
Rektor Niels Egelund ved godt, at hverdagen snart begynder at indfinde sig
igen, men for ham bliver det en vigtig opgave at holde fast i de gode ting fra de
seneste par måneder.
For erhvervsakademierne kan det give rigtig god mening at gøre efteruddannelsen mere fleksibel, fordi det så bliver nemmere for de studerende at afpasse
arbejdet med deltidsundervisning, når de ikke skal bruge det halve af dagen på at
køre på tværs af Jylland.
”Mange virksomheder der køber efteruddannelse vil efterspørge den miksede
model, hvor man lærer noget online og dermed nemmere kan kombinere arbejde
med videreuddannelse.”
Den store opgave lige nu, bliver at fastholde de positive ting skolens lærere og
studerende har lært undervejs.
”Jeg har fået kickstartet hele organisationen, som har taget fat på en ny mødekultur, en ny måde at undervise på og en ny måde at bruge tiden på. Vi kommer
til at ændre mange ting ud fra det, vi har lært.”
\

Small-talk er svært online
Studievejleder Line Langkjær-Schuldt har set både de positive og negative sider
af fjernundervisningen.
”De studerende som havde det sværest var nok dem, der har børn derhjemme.

FLIPPED
CLASSROOM
I “flipped classroom” bliver der vendt om på, hvad der normalt foregår i klassen og derhjemme. De studerende ser f.eks. nogle videoer
eller læser tekster, der forklarer nogle principper forud for timen. Når
de møder op i klassen, arbejder de videre på emnet sammen med
klassekammeraterne.
De studerende møder dermed forberedte op og er bedre i stand til at
arbejde på et dybere niveau med opgaverne. Lærerens opgave bliver
at støtte ved at tilrette forløbet og opgaverne og hjælpe de studerende med de ting, de ikke mestrer endnu.
Blended learning
I “Blended learning” kombinerer man online-undervisning og fysisk
undervisning, så man udnytter fordelene ved hver platform. Det kan
være, at man ser video online, arbejder på opgaver i en gruppe og
tager test-moduler online. De forskellige moduler kan kombineres alt
efter, hvad der passer bedst til formålet.

”

Small-talk er vigtigt, fordi det er der, hvor vi tager
temperaturen på hinanden. For de hold der var startet
her i foråret var det sværere, fordi de stadig var ved
at lære at aflæse hinanden.
Line Langkjær-Schuldt, Studievejleder, IBA Erhvervsakademi Kolding
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\ Af Peder Bjerge. peder@bjerge.net

SVÆRT AT FASTHOLDE
DE STUDERENDES
OPMÆRKSOMHED

ONLINE
UNDERVISNING

Da corona-pandemien tvang undervisningen af datamatikere, IT-teknologer og andre uddannelser online, fik både
undervisere og studerende et lynkursus i fordele og svagheder ved digital undervisning. Læs en undervisers førstehåndsoplevelse af de første måneders nye verden.
Den ene dag mødte eleverne op til undervisning i klasselokaler, sludrede sammen
i frikvarterene og hentede kaffe sammen i kantinen.
Den næste dag foregik undervisningen over skærmen, mens eleverne mødtes
digitalt over chat og drak kaffe fra eget køkken.
Det var virkeligheden for studerende og elever over hele Danmark, da skoler, erhvervsakademier og andre uddannelsesinstitutioner lukkede og sendte alle hjem,
dengang corona-pandemien ramte Danmark. Det skete også på Københavns
Erhvervsakademi, KEA.

SIDE 28 \ SAMDATA MAGASINET 3 \ 20

Velkommen til en anden virkelighed
Ifølge Per Halstrøm, fungerende docent i afdelingen KEA Digital, hvor han både
forsker og underviser var der tale om et dramatisk skifte, som bød på både
dårlige og gode erfaringer:
”Lige pludselig skulle jeg som underviser ikke konkurrere om elevernes andre aktiviteter som studiejobs, fester og hvad ved jeg. Der var bare 100 procent fremmøde. Eleverne mødte op til tiden, når jeg underviste over Microsoft Teams.”
Men Per Halstrøm finder hurtigt ud af, at den form for undervisning, som fore-

går som online video, er et ganske andet format end det at stå foran eleverne i
et klasselokale.
”Man kan f.eks. ikke holde deres opmærksomhed lige så længe. Efter et stykke
tid mister de koncentrationen. Det er nemmere for dem at koncentrere sig, hvis
de bliver undervist i et fysisk klasselokale, hvor de har mulighed for at bevæge
sig lidt,” siger han.
Samtidig er det svært at få en dialog i gang med eleverne, når det foregår i et
digitalt rum.
”Så min oplevelse gik fra, at, fedt, de alle sammen er her til tiden, til, hov, en
erkendelse af, at jeg er virkelig nødt til at ændre form, så min undervisning passer
til mediet,” siger Per Halstrøm.
Går let hurtigt videre
Mange af de erkendelser førte løbende til, at han justerede sin undervisning.
Pandemi eller ej havde både han og de andre undervisere studerende, som skulle
have den bedst mulige undervisning under nogle forhold, ingen havde forudset
blot uger eller måneder forinden. Kort sagt havde de en bunden opgave, at få
det bedste ud af noget møg… for nu at tale rent dansk.
Netop denne kontrast fik ham til fundere over, hvilke konsekvenser det havde at
lægge hele undervisningen online. Docenten fremhæver, at hans oplevelse lå på
linje med resultaterne af undersøgelse af digital undervisning, hvor man havde
konstateret problemer med motivation og frafald.
”Det samme kunne jeg se på mine studerende. De var til stede. De gjorde det så
godt, som de nu kunne. Men det var svært at holde deres motivation,” siger Per
Halstrøm.

”

Mere vanskeligt end før
Den slags erfaringer bliver nu bragt i spil i de nye undervisningsforløb, som han
og kolleger er i færd med at udforme, så de er klar til efter sommerferien.
”En del af det forløb foregår også, når man mødes henne ved kaffeautomaten
eller, når en kollega lige stikker hovedet ind på mit kontor, når han eller hun har
fået en ide. Her kan jeg godt være nervøs for, om vi vil være gode nok til at holde
den kollegiale dialog. Det er bare lidt mere vanskeligt at opsamle den spontane
ide,” siger Per Halstrøm.
Ud over dette står man også overfor at skulle finde ud af at håndtere, hvordan
man kan gennemføre undervisningsforløb, hvor virksomheder indgår.
”Det er selvfølgelig ikke umuligt at få til at passe ind i det nye digitale format,
men det er noget andet end, når virksomhedens folk kommer ind i et klasselokale for at fortælle om netop deres forretning. Det er noget, som vi er nødt til at
gentænke.”
Selv mener Per Halstrøm, at både han og kollegerne har lært meget af det til
tider kaotiske forløb.
”Vi har i hvert fald lært, at skal det fungere med et online forløb, skal der bruges
meget tid på at forberede. God undervisning er jo meget mere end blot det, at en
lærer står og taler. Der er er dialog og et samspil med eleverne. Skal det foregå
over en skærm, stiller det nogle krav om, at man skal kunne levere noget andet
og mere end det, man gjorde sidste gang,” siger han.
Han mener, at man som underviser er nødt til at variere forløbet mere. Man kan
anvende videoer koblet med korte eller lange øvelser.
”Den slags kan man ikke sjusse sig frem til undervejs som man måske mere kan
i et traditionelt undervisningsforløb. Skal det ske over en skærm, kan der være
tekniske problemer. Den slags skal man være forberedt på.”
\

Så min oplevelse gik fra, at fedt de alle sammen
er her til tiden, til, hov, en erkendelse af, at jeg er
virkelig nødt til at ændre form, så min undervisning
passer til mediet.
Per Halstrøm, docent, KEA Digital.

Kan ikke mærke eleverne
Samtidig kunne han – måske ikke overraskende – se, at det gik særligt ud over
de svageste studerende. Netop fordi han ikke er fysisk til stede i samme lokale
som dem, er han ikke i øjenhøjde med dem, understreger han. Som underviser
mister man simpelthen fornemmelse af, om de er med eller ej. I stedet for lige
hurtigt i klasselokalet at veksle et par ord med en enkelt studerende for at holde
styr på, om han eller hun kan følge med, forfalder man meget let til hurtigt at gå
videre med undervisningen.
”Lige at tale tre minutter med en elev i et fysisk klasseværelse vil falde naturligt.
Men under online undervisning føles tre minutter som meget lang tid, når alle de
andre studerende også er på online. Det er sådanne detaljer, som gør et online
undervisningsunivers problematisk i forhold til de svageste elever,” siger Per
Halstrøm.
Ifølge ham gjorde han meget ud af at fortælle eleverne, at situationen langt fra
var ideel, men de måtte se at få det bedste ud af det.
”Det vigtige for mig var at få fortalt de studerende, at jeg bekymrer mig om dem.
Jeg forsvinder ikke bare. Det var noget, som flere af os undervisere var meget
opmærksomme på.”
Men et er hans observationer af eleverne, noget andet var at fastholde hans
egen motivation som underviser.
”Jeg elsker at undervise, når jeg står i klasselokalet og kan se, at de griner, når jeg
har sagt noget sjovt. Eller jeg oplever, at de får en indsigt, som de ikke havde før.
Det er sådanne ting, som gjorde, at jeg blev underviser, men jeg kan ikke mærke
den slags, når jeg skal undervise i et digitalt rum,” siger Per Halstrøm.

Da undervisningen af bl.a. datamatikere på Københavns Erhvervsakademi (KEA) gik online, fik docent Per Halstrøm et førstehåndsindblik
i fordele og ulemper ved at gennemføre undervisning fuldkommen
digitalt. Mens fremmødet var meget fint, var det sværere at fastholde
elevernes koncentration og motivation, mener han.
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\ KURSER

ONLINE
KURSER

\ ADMINISTRATION AF WINDOWS SERVER 2012 (70-411)
\ APP-UDVIKLING I JAVASCRIPT NYT
\ AVANCERET KONFIGURATION AF
WINDOWS SERVER 2012 (70-412)
\ BASH – LINUX SCRIPTING
\ C# – GRUNDLÆGGENDE PROGRAMMERING
\ DIN PERSONLIGE IT-SIKKERHED
\ ENABLING OFFICE 365 SERVICES (70-412)
\ HTML OG CSS
\ IMPLEMENTING MICROSOFT AZURE
INFRASTRUCTURE SOLUTIONS (70-412)
\ INSTALLERING OG KONFIGURATION AF WINDOWS
SERVER 2012 (70-410)
\ INSTALLING, MAINTAINING AND PROTECTING
WINDOWS 10 (10100)
\ INTRODUKTION TIL MICROSOFT TEAMS NYT
\ INTRODUKTION TIL CLOUD-DATABASER NYT
\ JAVASCRIPT OG JQUERY – FORBEREDELSE TIL
PROGRAMMERING
\ KOM I GANG MED PROGRAMMERING – FOR
BEGYNDERE
\ MICROSOFT AZURE INTEGRATION AND SECURITY
(70101)
\ MICROSOFT AZURE INFRASTRUCTURE AND
DEPLOYMENT (70100)
\ MICROSOFT: INSTALLING, MAINTAINING AND
PROTECTING WINDOWS 10 (10100)
\ OVERBLIK OVER GRUNDLÆGGENDE WEBUDVIKLING
\ PHP
\ POWERSHELL
\ PYTHON – EN NEMMERE START PÅ
PROGRAMMERING
\ RESTFUL WEBSERVICES I .NET CORE MED C#
\ SIKKERHED OG KRYPTERING
– SÅDAN FÅR DU STYR PÅ GRUNDPRINCIPPERNE
\ SQL – INTRODUKTION TIL DATABASER
\ STUDIETEKNIK PÅ VIDEREGÅENDE UDDANNELSER
\ SÅDAN KOMMER DU I GANG MED PROGRAMMERING
– GRUNDLÆGGENDE JAVA
\ WORDPRESS

HUSK AT VORES EFTERHÅNDEN
STORE KATALOG AF ONLINEKURSER
ALTID LIGGER KLAR OG VENTER PÅ DIG.
SE DEM ALLE PÅ kortlink.dk/w9yn

JEPPE ENGELL ER IT-FAGLIG
KONSULENT I SAMDATA\HK
OG DEN DAGLIGE LEDER AF
SAMDATA\HK SEKRETARIATET
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NYE

KURSER

NETWORK SECURITY BASICS
– LÆR AT FORSVARE
FIRMAETS IT-SYSTEMER
København: 21/9 Kl. 17-21
Målgruppe
Alle der er interesserede i netværkssikkerhed. Både begyndere OG mere
erfarne folk vil kunne lære noget.

KOM TIL HACKERDAG
– OG LÆR NOGET OM
DET DU SELV VIL
København: 26/9 kl. 10-17
København: 31/10 kl. 10-17
Dagens tovholder er Henrik Kramselund Jereminsen (”Kramse”),
der har mange års erfaring inden for IT-sikkerhed og underviser på KEA
i IT-sikkerhed. Det er imidlertid ikke ham, der bestemmer, hvad du skal
lære – det gør du selv.

PENTESTING NETWORKS
BASICS – LÆR AT TÆNKE SOM
EN HACKER
København: 28/10 kl. 17-21
Målgruppe
Alle der er interesserede i netværkssikkerhed. Du har måske sat dit eget
netværk op, men behøver slet ikke arbejde med netværk eller IT-sikkerhed til hverdag. Det kan være en fordel, hvis du har nået at kigge forbi til
SAMDATA\HK-foredraget: ”Network Security Basics – Lær at forsvare
firmaets IT-systemer.”

\ LÆS MERE OG TILMELD DIG HER
WWW.HK.DK/AKTUELT/KALENDER
\ FIND MERE INFO
OM SAMDATA\HK PÅ
HAR DU SPØRGSMÅL?
SEND EN MAIL TIL: SAMDATA@HK.DK

Har du spørgsmål, gode ideer,
kritik eller ønsker, så hold dig
ikke tilbage fra at kontakte Jeppe:

MOBIL +45 40728990
jeppe.engell@hk.dk
dk.linkedin.com/in/engell/
twitter.com/jeppeengell

\ PODCAST

EN SAMDATA\HK
PODCAST
SAMDATA\HK udgiver en podcast med de IT-ansatte medlemmer af
HK som den primære målgruppe. Vi udkommer nu hver 14 dag med
forskellige koncepter afhængig af tema.
Podcasten handler om hvad IT, digitalisering og data gør ved dig,
mig, vores arbejde og vores samfund. Vi er tre faste værter, som
laver indslag, snakker med gæster og giver hinanden udfordringer for
at understrege pointer.
Her er tre udvalgte podcastafsnit, som vi synes du skal lytte
til, og få en idé om hvilken type podcast vi er:
DATASNAK
EPISODE

DATASNAK
EPISODE

DATASNAK
EPISODE

74

82

92

Der går nærmest ikke en dag uden
nyheder om hacking-angreb, datalæk eller firmaer der bliver udsat for
ransomware. Og selvom vi har haft en del
år efterhånden til at sikre vores computersystemer bedre, så er det sjældent i fokus
hverken når det handler om ny hardware eller
ny software.
Samtidig bliver systemerne mere og mere
komplekse, så det bliver sværere og sværere
at gøre noget ved problemet.
Vi gør en slags status for it-sikkerheden, sammen med vores gæst, Henrik Lund Kramshøj,
it-sikkerheds-ekspert fra firmaet Zencurity.
Men vi fokuserer især på om og hvordan man
kan uddanne sig og lære mere om it-sikkerhed
- og det er desværre lidt sparsomt.
Der findes dog både kurser og certificeringer, og moduler på nogle af universiteternes
tekniske uddannelser - men rigtig mange
it-sikkerhedsfolk i Danmark er stadig i vid
udstrækning autodidakte.

I disse tider arbejder support-afdelingerne i mange firmaer på overtid for
at hjælpe de ansatte, der pludselig har
skullet klare jobbet hjemmefra.
I den anledning har vi set nærmere på nogle
af de it-udfordringer vi oplever i hverdagen både for både kunder og supportere.
Det gælder både hardware, som jo kan gå
stykker på mange måder men være svært at
fixe gennem en telefonsamtale, og software,
der jo efterhånden er blevet ekstremt kompliceret og kan være lige så svært at hjælpe
brugerne med at finde rundt i.
Vi taler om gode og dårlige oplevelser, om
forskellige slags support, og vi har talt med
Darren fra det dansk-stiftede firma Zendesk,
der laver software til supportafdelinger i hele
verden.

Hvad kan vi lære af vores hjemmearbejde
og vores brug af nye og gamle digitale
tjenester gennem Coronakrisen?
Det har vi spurgt Janus Sandsgaard om.
Han er digitaliseringspolitisk fagchef i Dansk
Erhverv og fortæller både om sine egne
erfaringer med kælderkontor og videomøder,
og om hvordan Dansk Erhvervs medlemmer
har klaret udfordringerne.
Der er nogle ting vi godt må tage med os
(fleksibilitet, mindre pendleri, mere effektiv
informationsdeling), men også noget vi savner
- “sladder”, tilfældige men heldige møder, og
så videre.
Til sidst er der som sædvanlig tiprunde, med
både kalendere, madkasser, ferieture og
masser af data.

DE TRE VÆRTER ER

Anders Høeg Nissen,
teknologijournalist, podcaster og tidligere vært på
P1’s Harddisken

Adam Bindslev,
udvikler hos Edutasia ekspert i digital vidensformidling gennem elæring og
distancelæring

Jeppe Engell,
IT-faglig konsulent og
fagjournalist

Find vores
podcast ved at
søge på DataSnak i
din podcast, besøg
podcast.samdata.dk
og søg på DataSnak
hos Facebook.
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ALICJA VENTER
PÅ AT KUNNE KOMME
TILBAGE TIL STUDIET
I KØBENHAVN
I den polske storby Szczecin er Alicja Drankowska usikker på, om hun kan vende tilbage til studierne på Københavns Erhvervsakademi efter corona-pandemien. Mens hun
venter, følger hun undervisningen online.
Få dage inden Danmark lukkede grænserne, var
Alicja Drankowska taget hjem til Polen for at besøge sin familie.
”Så jeg var tvunget til at blive hos min familie. Det
er selvfølgelig rart. Siden jeg begyndte at læse i
2017 har jeg ikke været hjemme i mere end to uger
ad gangen,” fortæller hun over en Skype-forbindelse.
De fleste af hendes ferie- og fridage fra den
internationale udgave af datamatikerstudiet på
Københavns Erhvervsakademi (KEA) går med at
passe hendes studiejob for at få privatøkonomien
til at hænge sammen.
”Selv om det er dejligt at være sammen med
familien, har det også været kaotisk. Jeg har været
bekymret for, om jeg kunne beholde min SU, fordi
jeg ikke længere kunne passe mit arbejde. Og mit
arbejde lukkede også ned, så lige pludselig stod jeg
uden indkomst. Mit værelse i København skal jeg jo
også betale husleje til,” siger Alicja Drankowska.
Hun griner lidt genert.
”Det er lidt svært at udtrykke det hele i et par
sætninger.”
Meget hurtigt og effektivt
Mens det kan være svært at overskue, hvad det
hele kommer til at betyde for hendes muligheder
for økonomisk at fortsætte studierne, er hun til

gengæld overrasket over, hvor hurtigt KEA var i
stand til at gå over til at gennemføre undervisningen digitalt.
”Da nedlukningen blev annonceret om fredagen,
havde vi allerede fået tilsendt links til at følge
undervisningen over Microsoft Teams. Det blev
organiseret meget hurtigt og effektivt sammenlignet med andre uddannelsesinstitutioner,” siger
Alicja Drankowska.
I en eftersætning peger hun på, at datamatikeruddannelsen nok har draget fordel af, at både
undervisere og studerende måske havde nemmere
ved at tage springet til online undervisning end på
mange andre uddannelse. Som hun ser det, adskiller skoledagen sig ikke væsentligt fra tidligere. Det
foregår blot online i stedet for, at hun skal være
fysisk til stede i et klasselokale.
”At gennemføre undervisningen over Microsoft
Teams har selvfølgelig både fordele og ulemper.
For mit vedkommende opvejer fordelene dog det
negative, fordi jeg er i stand til at gennemføre
uddannelse herfra. Mine medstuderende kan også
følge undervisningen fra udlandet eller, hvis de
er blevet syge. Det er klart en fordel,” siger Alicja
Drankowska.
Lidt svært at holde styr på det hele
Hvis hun skal tage de mere kritiske briller på, så er

DORTE OMDAL ER ANSVARLIG
FOR SAMDATA\HK’S AKTIVITETER
FOR STUDERENDE PÅ
ERHVERVSAKADEMIERNE
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\ KORT OM ALICJA DRANKOWSKA
Hvor gammel er du? 23 år gammel.
Hvor kommer du fra?
Byen Szczecin i det nordlige Polen
Uddannelse:
I gang med datamatikeruddannelsen på KEA

det ikke alle fag eller lærere, der er velegnede til at
gennemføre skiftet til online undervisning.
”Vi har ikke fået alle planlagte aktiviteter eller
gruppearbejder. Vi skal selv organisere vores
gruppearbejde, hvor det kan være vanskeligt at få
koordineret alle deltagere,” siger Alicja Drankowska.
Samtidig kan det være svært for underviseren
at holde styr på, om alle studerende virkeligt er
tilstede.
”Ofte kan man kun lytte til undervisningen, hvor
det så kan være svært at tage det hele ind. Jeg må
ofte bruge ekstra tid til at gennemgå undervisningsmaterialet for at forstå det hele. Så helt ideelt
er det ikke, selv om der er en del fordele ved at
gøre det på den måde,” konkluderer hun.

Har du spørgsmål, gode ideer eller ønske
om at deltage i netværket for kvindelige
IT-studerende, så hold dig ikke tilbage fra at
kontakte Dorte.

DIREKTE +45 3330 4609
MOBIL +45 2073 9658
Dorte.Omdal@hk.dk

