
 

 

PRESSEMEDDELELSE             6. januar 2021 

 

Digital eller analog undervisning?  

Nyt samarbejde mellem forlag skal sikre,  

at det ikke bliver enten-eller men både-og 

Digitale læremidler har vundet hurtigt frem i folkeskolen de seneste år. I 

den offentlige debat lyder spørgsmålet ofte: “Skal undervisningen være 

digital eller analog?” To forlag i hver sin ende af skalaen ønsker at 

begrave spørgsmålet med et nyt strategisk samarbejde. 

 

 
Den nye aftale falder på plads. Fra venstre: Mikkel Mollerup Thøgersen (Direktør i Skoletip), Kira Glistrup 

(Medindehaver af Skoletip), Lasse Vang (Direktør i Skoledu). 
 

Skoletip og Skoledu er begge blandt de største udgivere af læremidler til matematik i de 

danske grundskoler. På overfladen ligner de to forlag hinanden. Founderne bag er alle 

tidligere og nuværende lærere, og forlagenes navne ligner hinanden til forveksling. På ét 

særligt område adskiller de to forlag sig dog markant fra hinanden: Når det kommer til digital 

og analog undervisning, er deres fokus på hver sin ende af skalaen, for mens Skoledu 

udbyder en digital fagportal, har Skoletip primært fokus på at levere analoge materialer til 

skolerne. Det betyder imidlertid ikke, at de to forlag har forskellige visioner for fremtidens 

undervisning - tværtimod. 

 

»Hverken Skoledu eller Skoletip har ambitioner om at overflødiggøre digitale eller analoge 

læremidler i undervisningen. Vi ser ikke det digitale og analoge som modpoler, men tror på 

at undervisningen kan styrkes med et både-og, hvor det er konteksten og situationen, der 

afgør, hvad der egner sig bedst,« udtaler Lasse Vang, direktør i Skoledu. 



 

 

Konkret betyder samarbejdet, at de mange brugere af matematikportalen Skoledu.dk får let 

adgang til tusindvis af printmaterialer, som Skoletip udgiver til matematik. Det inkluderer 

eksempelvis opgaver, hvor eleverne skal lære at skrive tallene og opgaver, hvor de skal 

regne i hånden. Herudover udvikles en række nye materialer, som skabes i samarbejde 

mellem forlagene. 

 

Den nye integration er allerede i luften, og det tegner til at blive en stor succes - både for 

forlagene og for skolerne. 

 

»Vi har specialiseret os i hvert vores område, og det nye samarbejde gør, at vi kan fastholde 

dette fokus og koncentrere os om det, vi hver især er bedst til. På den måde sikrer vi, at 

skolerne får stillet de bedste materialer til rådighed, samtidig med at det digitale og analoge 

går hånd i hånd. Det er ren win-win for alle parter,« udtaler Mikkel Mollerup Thøgersen, 

direktør i Skoletip. 

 

Skoledu og Skoletip fortsætter som selvstændige forlag fra henholdsvis Aarhus og Aalborg, 

men de bekræfter, at yderligere samarbejder mellem de to meget vel kan være på vej. 

 

 

INFO OG KONTAKTINFORMATION 
 

Om Skoledu 

Matematikportalen skoledu.dk anvendes på ca. hver fjerde skole til 

matematikundervisningen i 0. - 9. klasse. Portalen består af digitale undervisningsforløb og 

interaktive opgaver, der samlet set kommer omkring alle de faglige mål for matematik. 

 

Direktør, Lasse Vang, kan kontaktes på tlf. 61716624 og lasse@skoledu.dk. 

 

 

Om Skoletip 

Skoletip står bag platformene mattip.dk, dansktip.dk, kreatip.dk og sprogtip.dk, der giver 

skolerne fri adgang til et hav af printmaterialer samt en webshop med konkrete materialer og 

bøger til undervisningen. 

 

Direktør, Mikkel Mollerup Thøgersen, kan kontaktes på tlf. 22577784 og mikkel@mattip.dk. 
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