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kunne finde konkret inspiration og værktøjer til både at styrke og imødekomme forandringer i faget. It-

vejlederen kan finde inspiration og konkret viden i bogen til brug for oplæg på teammøder, fagudvalgsmøder,
lærermøder med videre. Det samme gælder møderne i de enkelte fagteam. Og skolelederen kan finde
inspiration til at sætte it på skolens dagsorden som et fagpædagogisk område, der til stadighed kræver

opmærksomhed og udvikling. Bogens indledes med generelle og teoretiske kapitler, der introducerer til den
nyeste viden på området, argumenterer for et fagdidaktisk fokus og kommer med inspiration til

implementeringen af it som en fælles opgave for hele skolen. Dernæst følger kapitler rettet mod de enkelte
fag, som for en stor dels vedkommende indeholder konkrete, afprøvede forløb til inspiration. Bogens kapitler

er skrevet af Maja Abildgaard, Hanne Voldborg Andersen, Dorthe Carlsen, Kim Christiansen, Karsten
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Pernille Reenberg, Thomas Rieks, Rasmus Helmin Kongstad Welling Bogen er blevet til i et samarbejde
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