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Forord

Resultaterne af forsknings-, udviklings- og netværksprojektet Undervisningsorganisering, -former og -medier 
- på langs og tværs af fag og gymnasiale uddannelser 2011-2012 består af tre dele:

•	 Hovedrapport
•	 Overbliksrapport
•	 Antologi med artikler fra projektskolerne

Dette er antologien med artikler fra projektskolerne. Derudover har projektets forskningsgruppe udgivet en 
overbliksrapport og en hovedrapport, der giver et overordnet henholdsvis et udfoldet billede af erfaringerne 
fra skoleprojekterne. Projektet har involveret følgende 21 projektskoler:

Birkerød Gymnasium, HF, IB & Kostskole
Egaa Gymnasium
Espergærde Gymnasium og HF
Gribskov Gymnasium
Herlev Gymnasium og HF
Marselisborg Gymnasium
Midtfyns Gymnasium
Mulernes Legatskole
Niels Brock HHX
Nordfyns Gymnasium
Nyborg Gymnasium
Odder Gymnasium
Roskilde Handelsskole
Roskilde Gymnasium
Rødkilde Gymnasium
Struer Statsgymnasium
Svendborg Gymnasium
Tietgen Handelsgymnasium
Tårnby Gymnasium og HF
Ørestad Gymnasium
Århus Købmandsskole

Skolerne er blevet inviteret til at skrive en kort artikel med erfaringer fra deres deltagelse i projektet. Bidragene 
er blevet samlet i denne antologi, der er redigeret af forskningsgruppen. Formålet med antologien er at give 
lærerne mulighed for selv at formidle konkrete erfaringer fra de enkelte skoleprojekter.

Forskningsgruppen takker lærerne for deres bidrag til artiklerne.

Christian Winther Bech,
Christian Dalsgaard,
Hans-Peter Degn,
Claus Gregersen
og Helle Mathiasen.

November 2012
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iNdledNiNg - it og Nye veje

Artiklerne i antologien er inddelt i fire overskrifter:

 › Virtuel undervisning

 › Internettet i undervisningen

 › It-klasser

 › Nytænkning af strukturer

I det første kapitel om virtuel undervisning giver artiklerne Virtuel undervisning af Per Selmann Andreassen 

og Hvilke muligheder åbner et virtuelt klasserum for fagligt samarbejde? af Eva Camilla Nielsen & Nicolai 

Schaarup eksempler på, hvordan man kan organisere undervisningsaktiviteter på tværs af tid og rum, og 

hvordan den virtuelle del kan spille sammen med og påvirke den mere traditionelle undervisning. Blandt 

andet diskuteres, hvordan arbejdet med virtuel undervisning har medført et behov for at gentænke forholdet 

mellem elevtid og undervisningstid.

Kapitlet internettet i undervisningen indeholder erfaringer med inddragelse af en række forskellige Web 

2.0-værktøjer og sociale medier i undervisningen. Artiklerne Web 2.0-værktøjer til kobling af teori og 

praksis i undervisningen af Martin Olausson & Marianne Barsøe, Symbaloo.com som platform for personlige 

læringsmiljøer af Mads Damgaard Fangel & Jette From Jensen og Blogsprog og bloggen i danskfaget af 

Mads Damgaard Fangel & Katrine Haaning har alle sat fokus på, hvordan man kan udnytte internettet til 

at bevæge fag hen mod den ”virkelige” verden uden for skolen. Den første artikel beskriver, hvordan it har 

været anvendt i virksomhedsøkonomi til at give eleverne en bedre indsigt i konkrete virksomheder. De to 

sidste artikler indeholder erfaringer med at bevæge danskfaget ud på internettet - både med henblik på 

danskfaglig udvikling med fokus på ny skriftlighed og med henblik på at udvikle elevernes kompetencer til at 

navigere på internettet ud fra et fagligt omdrejningspunkt. Alle tre artikler diskuterer, hvordan udnyttelsen af 

internettet har medført ændringer i undervisningsformer og i elev- og lærerroller.

I kapitlet om it-klasser fremlægger artiklerne Mac-projekt af Michael Skjoldborg og Erfaringer fra iPad-klassen 

på Odder Gymnasium af Yago Bundgaard erfaringer med to skoleprojekter, der har taget afsæt i it-klasser, 

hvor hver elev har fået stillet en computer henholdsvis en tablet til rådighed. Derudover sætter artiklerne især 

fokus på, hvordan computere og tablets i undervisningen kan bidrage til at udvikle fagligheden i en kreativ 

og producerende retning, eksempelvis med et øget fokus på elevernes medieproduktion.

Antologiens sidste kapitel bærer overskriften Nytænkning af strukturer, da artiklerne i dette kapitel indeholder 

beskrivelser af nye former for undervisning og undervisningsorganisering med brug af it. Artiklerne Den store 

kooperation af Iben Rauer Frank & Claus Timm og Den unge projektleders lidelser af Jacob Gadegaard sætter 

i særlig grad fokus på et behov om at nytænke undervisningsorganisering, og hvordan man organiserer 

udviklingsarbejde på skolerne.
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Kapitel 1
virtuel uNdervisNiNg 
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virtuel uNdervisNiNg
Per Selmann Andreassen, Marselisborg Gymnasium. 

abstract 

Gennem udvikling af virtuel undervisning er der eksperimenteret med de fordele og ulemper, der opstår, 

når undervisningen gøres virtuel. Fokus i denne artikel er, hvordan virtuel undervisning kan medvirke til en ny 

tilgang til den traditionelle struktur, hvor undervisningen er opdelt i uddannelsestid og elevtid. Oprindeligt har 

vi tænkt virtuel undervisning i forbindelse med uddannelsestiden, men erfaringerne viser sig også at kunne 

bruges ved planlægningen af skriftlige opgaver samt forberedelsen til undervisningen. Målet er derfor også 

blevet at opbløde den traditionelle opdeling i uddannelsestid og elevtid, og artiklen vil give et konkret bud 

herpå. 

om skoleprojektet

I en årrække har it været et fokusområde på Marselisborg, idet vi har ønsket en offensiv anvendelse af innovative 

teknologier for at fremme kreativiteten, fleksibiliteten og ansvarliggørelsen. Intern kompetenceudvikling 

indenfor interaktive tavler, blogs, wiki’er, podcasts, screencasts, dataopsamling, fagspecifikke it-værktøjer 

m.m. har kørt sideløbende med, at it-gruppen har eksperimenteret med virtuel undervisning med henblik 

på efterfølgende at udarbejde intern kompetenceudvikling. Udviklingen af virtuel undervisning har foregået 

i to 1.g-klasser i fagene biologi, dansk, engelsk, historie og matematik, og lærergruppen er sammensat, så 

udveksling af erfaringer har været mulig på tværs af klasserne og på tværs af fagene.

Erfaringer og refleksioner 

Det er vigtigt at pointere, at virtuel undervisning er et pædagogisk værktøj, der tages i brug for at opkvalificere 

læringen. Elevernes udbytte af undervisningen skal forøges, og hvis dette ikke viser sig at ske, har virtuel 

undervisning ingen mening. Virtuel undervisning skal således ikke bruges administrativt for at sikre, at eleverne 

får det antal timer, som de er berettigede til. Brugt rigtigt er virtuel undervisning med til at fremme kreativiteten, 

fleksibiliteten og ansvarliggørelsen. Men virtuel undervisning er ikke lige egnet i alle situationer, og derfor skal 

man specielt i starten nøje udvælge de tidspunkter og emner, der skal køre virtuelt. 

Når den traditionelle undervisning suppleres med virtuel undervisning, har det en række konsekvenser. 

Eleverne vil i den virtuelle undervisning således arbejde mere selvstændigt – eventuelt i grupper – men uden 

lærerens tilstedeværelse, hvilket stiller store krav til eleverne med hensyn til at tage ansvar for læringen. Det 

skal eleverne trænes til. Som lærer skal man være indstillet på at afgive noget af den sædvanlige kontrol over, 

hvad der foregår. Til gengæld vænnes eleverne til at skulle klare sig selv i stedet for at spørge læreren, hvilket 

ellers er det hurtigste og det sikreste. Men er det altid den bedste måde at lære på?

En vigtig forudsætning for, at virtuel undervisning lykkes, er, at det enkelte virtuelle forløb er godt forberedt og 

dokumenteret af læreren. Det skal stå klart for den enkelte elev, hvad der skal laves, og eleven skal selvfølgelig 

have en rimelig chance for at opfylde disse mål. Samtidig er det ønskværdigt, at målene afspejler den store 

forskel, der ofte findes i det faglige niveau blandt eleverne. Der er derfor et stort behov for differentiering 

af undervisningen, som bliver et vigtigt omdrejningspunkt ved virtuel undervisning. Det er en udfordring at 

forberede virtuel undervisning, og det er en kompetence, læreren skal udvikle.

En vigtig ingrediens i virtuel undervisning er brugen af it, herunder fremstilling af powerpoints, podcasts, 

screencasts m.m, hvilket er med til at øge elevernes kreativitet. Derfor er det af stor betydning, at eleverne og 

læreren er klædt godt på med de nødvendige it-kompetencer. Som eksempel på gevinsten ved brug af it ser 

vi på faget matematik. Et matematisk bevis er i en undervisningsbog et statisk billede, som mange elever har 
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svært ved at håndtere, mens det i en video kan fremstilles på en dynamisk måde, så de enkelte trin fremstår 

mere klart for eleven. En måde at inddrage eleverne konstruktivt på i forbindelse med beviser i matematik er 

fx, når læreren har udarbejdet et diasshow med de enkelte trin i beviset, hvorefter eleverne har som opgave 

at lave en screencast med deres indtalte forklaringer til trinene. Derved får eleverne mulighed for at reflektere 

over det, de siger, og herefter rette det til. Undertiden vil det være nødvendigt for eleverne at lave et egentligt 

manuskript, og på den måde kan den mundtlige og den skriftlige dimension af faget kobles bedre sammen. 

Når eleverne laver typiske skriftlige opgaver indenfor matematik, vil en præsentation af opgaven via en 

screencast virke som en træning indenfor den mundtlige matematik. Ovenstående eksempel kan selvfølgelig 

også bruges i den traditionelle undervisning, men endnu bedre når eleverne arbejder hver for sig på grund 

af lydkravene.

Når den virtuelle undervisning støttes ved hjælp af en solid dokumentation, vil det smitte af på den traditionelle 

undervisning, som med tiden også vil blive bedre dokumenteret, hvilket vil være til stor gavn for læringen. Den 

øgede dokumentation vil endvidere kunne bruges af elever, der har været fraværende, eller af elever, der 

repeterer undervisningsstoffet. På samme måde vil tilskyndelsen til at arbejde med undervisningsdifferentiering 

og it-værktøjer indenfor virtuel undervisning have en afsmittende effekt på den traditionelle undervisning.

Når der fokuseres på at styrke dokumentationen af undervisningen, vil planlægningen af elevernes arbejde 

med skriftlige opgaver og forberedelsen til undervisningen også blive central. Eleverne har altid skullet 

arbejde med skriftlige opgaver og forberede sig til timerne, hvilket i udpræget grad er virtuel undervisning. 

Der kan indimellem være en tendens til, at vi lærere giver lektier for ved en sideangivelse i en konkret bog 

eller give en eller flere konkrete opgaver for uden egentlig vejledning.

Erfaringerne fra arbejdet med virtuel undervisning kan overføres til planlægningen af elevtiden og 

forberedelsestiden, så elevernes udbytte øges gennem en bedre dokumentation. Endvidere er der de senere 

år i gymnasiet kommet mere fokus på faglig læsning med henblik på at vise eleverne de forskellige måder at 

læse forskellige fag på, så læringen optimeres.

Vi skal nu se på et konkret bud på, hvordan organiseringen på et 2.g matematik-hold kan justeres, når virtuel 

undervisning tages i brug. Holdet har en undervisningsnorm på 80 blokke á 90 minutter og en elevtid på 60 

timer. Forberedelsen til den enkelte blok antages at være 30 minutter, hvilket måske er mere ønskeligt end 

reelt. Med udgangspunkt i disse tal er uddannelsestiden 120 timer, elevtiden 60 timer og forberedelsestiden 

40 timer. Vi ser, at elevtiden og forberedelsestiden udgør 45 %, hvilket viser, at virtuel undervisning altid har 

fundet sted – endog med en vis tyngde. Vi vælger at lade 20 af de 80 blokke være virtuelle og konverterer 15 

timers elevtid til 10 blokke virtuel undervisning.

I en tabel ser det ud som følger:

Den virtuelle undervisning på 30 blokke kan herefter planlægges efter aftale med holdet, og hvis holdet har 
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brug for træning indenfor det skriftlige, kan samtlige 45 timer indenfor virtuel undervisning bruges som elevtid, 

hvorved den samlet forøges fra 60 timer til 90 timer. Omvendt vil træning indenfor den mundtlige matematik 

kunne øges med 15 timers uddannelsestid. Der er selvfølgelig en række kombinationsmuligheder, hvilket 

giver en øget fleksibilitet. Man skal selvfølgelig være opmærksom på, at timeberegningen for læreren er 

forskellig afhængig af, om der er tale om timer, der stammer fra uddannelsestid eller elevtid.

Endelig skal det nævnes, at det er et spændende eksperiment at lave virtuel undervisning og samtidig være 

til stede, men kun for at observere eleverne. Det er en god måde at evaluere den virtuelle undervisning på. 

Desuden tydeliggøres det, at de meget spørgelystne elever opdager, at de skal indhente deres viden på 

anden vis. 

gode råd

 › Brug virtuel undervisning for at opkvalificere læringen og ikke for administrativt at læse nogle timer 

 › Tro på, at eleverne kan uden din tilstedeværelse 

 › Prøv også virtuel undervisning i situationer, hvor læreren er til stede for udelukkende at observere 

eleverne 

 › Inddrag mange forskellige it-værktøjer. Der findes mange gratis programmer 

 › Lad eleverne fremstille screencasts 

 › Brug gerne multiple choice. Det er en hurtig og nem måde at tjekke forskellige dele på. Drop de 

sædvanlige undskyldninger med, at den slags ikke hører hjemme i undervisningen. Som supplement 

er det et fantastisk værktøj. Brug fx programmet Hot Potatoes 

 › Bemærk, at det er svært at forberede virtuel undervisning, men udvikl intern efteruddannelse i de 

enkelte faggrupper 

 › Inddrag de lærere, der er interesserede i projektet, og sørg for at ledelsen er med 

 › Husk, at udvikling tager tid og ressourcer. 
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hvilke muligheder åBNer et virtuelt klasserum For Fagligt samarBejde?
Eva Camilla Nielsen & Nicolai Schaarup, Tårnby Gymnasium & HF

abstract

På Tårnby var formålet med it-udviklingsprojektet at eksperimentere med en virtuel udvidelse af 

det eksisterende klasserum i en 1.g-klasse. Baggrunden for projektet var et ønske om at udforske 

de didaktiske muligheder i en koordineret inddragelse af it i undervisningen gennem en fælles it-

platform. Det overordnede spørgsmål var således, hvordan det virtuelle klasserum ville influere på 

undervisningsorganisering, medier og arbejdsformer, og som konsekvens heraf – på lærer- og elevroller. 

Projektet er med skoleåret 2011-12 netop afsluttet, og både lærere og elever er ganske positive over forløbet. 

 

Erfaringer og refleksioner

I denne sammenhæng vil vi fremhæve en afgrænset problemstilling i forbindelse med projektet, nemlig 

spørgsmålet om hvilke muligheder det virtuelle klasserum har åbnet for det faglige samarbejde omkring 

klassen. Det er ingen hemmelighed, at vi er ret begejstrede for resultaterne, og vi vil derfor i denne korte tekst 

forsøge at forklare hvorfor.

 

Projektets it-platform     

Det virtuelle klasserum baserede vi på en fælles platform bestående af en bred vifte af gratis, tilgængelige 

og åbne programmer. Blandt andet oprettede vi en hjemmeside til klassen (google site) med fagsider, 

tematiske undersider og sider til tværfaglige forløb for på den måde, at understøtte elevers og læreres 

oplevede sammenhæng i undervisningen. Eleverne fik redigeringsret på sitet, og var på den måde 

med til at opbygge det som en del af undervisningssituationen. Googles online office-pakke, Google 

Docs, satte rammen om den skriftlige kommunikation (elev-elev/elev-lærer) pga. muligheden for 

kollaborativt arbejde. Sammen med platformens tredje komponent – et konstant skiftende flow af 

web 2.0-redskaber, havde vi hermed et udgangspunkt for at opbygge et fælles virtuelt læringsrum. 

 

koordineret undervisningsplanlæg med progressionsplan  

Både under forberedelsen og gennemførslen har fastsættelsen af projektets udformning involveret en relativt 

høj mødeaktivitet blandt de fem lærere i projektgruppen. Støtten fra undervisningsministeriet og vores egen 

skole gjorde det således muligt at fastsætte projektets rammer på baggrund af grundige forberedende 

overvejelser. Samtidig fik vi opbygget en mødekultur baseret på konstruktiv diskussion. Begge elementer 

viste sig at blive vigtige ingredienser i projektets realisering.

 

Vores overordnede værktøj har været en fælles progressionsplan, der har fungeret som heuristisk 

arbejdsredskab i undervisningsplanlægningen. Her har vi blandt andet løbende opdateret på arbejdet med 

fælles forløb, faglige mål, klassens it-kompetencer og anvendte it-redskaber. Progressionsplanen har dermed 

kunnet sikre os overblikket over processen.

 

synlig undervisning  

Kernen i det faglige samarbejde har været organiseret omkring en række på forhånd fastlagte fælles forløb 

(ex Verdensbilleder; selviscenesættelse og sociale medier). Under afviklingen af forløbene har platform 

og progressionsplan været til stor gavn, idet det i langt højere grad end normalt har været muligt at ‘kigge 

hinanden over skulderen’ lærerne imellem.
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Den øgede transparens har initieret til løbende opmærksomhed på den samlede undervisnings faglige 

og sociale dimensioner, og har på den måde kunnet styrke sammenhæng og fokus. Dette omfatter 

både de tydeliggjorte faglige grænseflader og overlappende faglige mål, men også arbejdet med de 

overordnede mål for STX om studieforberedelse og almen dannelse. Ser man eksempelvis på målene for 

argumentations- og formuleringskompetencer skal eleverne i læreplanen for Dansk A kunne: ”… udtrykke 

sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst såvel mundtligt som skriftligt”, mens de i samfundsfag C skal 

kunne: ”… på et fagligt grundlag argumentere for egne synspunkter, indgå i en faglig dialog og diskutere 

en faglig problemstilling”. Det er nærliggende at etablere et understøttende fokus på argumentation 

i Dansk i en situation, hvor Samfundsfag underviser efter dette mål. Forudsætningen herfor er dog 

tilstrækkelig information, og den kan blive tilgængelig gennem øget transparens og opmærksomhed. 

 

Vi har oplevet, at det virtuelle klasserum åbnede muligheden for et stærkt fagligt samarbejde om en 

koordineret og fokuseret undervisning.

 

Forbehold  

Afslutningsvist skal der knyttes en kommentar til projektets resultater: En del af det vellykkede samarbejde skal 

også tilskrives, at vi er en gruppe lærere, der aktivt har ønsket dette samarbejde. Dette har på mange områder gjort 

samarbejdet meget gnidningsfrit. Derudover er det ligeledes en væsentlig faktor, at vi i modsætning til diverse 

mere eller mindre vellykkede ‘fagparringer’ og deraf følgende ikke altid vellykkede emner i fx AT i gymnasieskolen, 

i dette samarbejde har haft mulighed for selv at vælge, hvilke fag og emner det ville give bedst mening af 

samarbejde omkring. Oven i det har vi haft tiden og lysten til at mødes og få lavet en ordentlig planlægning. 

 

Så det må siges, at være en kombination af mange elementer, der tilsammen har givet det resultat, at det 

virtuelle klasserum har været en succes for både involverede lærere og elever. Den store udfordring er nu at 

videreføre projektets ideer i klassen i 2.g, og ikke mindst sprede og integrere de gode erfaringer på skolen. En 

del af klassens lærere fortsætter i 2.g, og har allerede holdt de første møder med klassens øvrige lærere, hvor 

vi har redegjort for projektet og taget initiativ til et fortsat arbejde med Google aps og tværfagligt arbejde.  

Skolens øvrige lærere har fået indsigt i projektet på workshops afholdt i forrige skoleår, og der 

vil blive afholdt opfølgende workshops i år. Derudover er der blevet etableret to nye it-klasser 

i dette skoleår, som de involverede lærere fra ‘Det virtuelle klasserum’ er blevet spredt ud i. På 

den måde håber vi på, at de gode erfaringer fra projektet vil sprede sig til resten af skolen.

gode råd 

 › Diskuter hvordan it kan understøtte de faglige mål i teams/lærersamarbejde

 › Koordiner arbejdet med it-kompetencer i teams/lærersamarbejde på en overskuelig og lettilgængelig 

måde.
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Kapitel 2. 
iNterNettet i 
uNdervisNiNgeN 
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WeB 2.0-værktøjer til koBliNg aF teori og Praksis i uNdervisNiNgeN
Af Martin Olausson og Marianne Barsøe, Roskilde Handelsskole, Handelsgymnasiet 

 

abstract 

Flere af Handelsgymnasiets centrale fag sætter spot på problemstillinger, der knytter sig tæt til 

virksomheder. Web 2.0-projektet har arbejdet med at trække elementer fra virksomhedernes praksis 

ind i klasserummet ved hjælp af web 2.0-værktøjer. Gennem vodcasts – filmklip med lyd – optaget i en 

produktionsvirksomhed, har eleverne fået et visuelt, virkelighedsnært og realistisk billede af virksomhedens 

logistiske opbygning samt virksomhedens udfordringer. Med udgangspunkt i optagelserne og i fagenes 

teori har eleverne forsøgt at løse og formidle problemstillinger i virksomheden gennem egne vodcasts, 

gjort tilgængelige via Facebook. Evalueringen af projektet fandt sted i form af en skypekonference, 

hvor resultater og proces blev diskuteret direkte mellem virksomhedsrepræsentanter og eleverne i 

klassen over Skype. Samtidig bidrog eleverne med forslag til forbedring af virksomhedens logistik.

om skoleprojektet 

Som udgangspunkt for projektet optog lærerne i projektets centrale fag, virksomhedsøkonomi og it, en 

række vodcasts i en produktionsvirksomhed. Efterfølgende udarbejdede lærerne en 30-timers lektionsplan 

til tematisering af begreber og teorier inden for logistik. Lektionsplanen gennemførtes i en 2.årsklasse 

med virksomhedsøkonomi og it som studieretningsfag. Eleverne arbejdede i grupper med at løse de 

problemstillinger, der blev rejst i de forskellige vodcasts fra virksomheden. Løsningsforslag blev formidlet 

gennem elevernes egne vodcasts og diskuteret i klassen eller blot gjort tilgængelige via Facebook, 

sådan at eleverne også på egen hånd kunne orientere sig om løsningsmuligheder. Lærerne fungerede 

primært som konsulenter. It-anvendelser: mobiltelefoner, Facebook, Skype, Bambuser, Jing, Movie Maker.

Erfaringer og refleksioner 

Projektet har givet mange gode erfaringer omkring brug af web 2.0-værktøjer til at få virkeligheden ind i 

klasserummet. Her er de vigtigste indtryk:

Mere engagement 

Generelt har eleverne udvist mere engagement i web 2.0-projektet, end man oplever i forbindelse med 

mere traditionel undervisning. Eleverne udtrykker, at det i sig selv virker stærkt motiverende, at lærerne i 

forbindelse med projektet yder en ekstra indsats for at gøre undervisningen spændende og anderledes – bl.a. 

ved at tage ud og optage vodcasts i en virksomhed. It-værktøjerne og det visionære og virkelighedsnære 

billede af virksomheden øger også generelt engagementet, idet der dog var enkelte elever, som ikke 

havde specielt lyst til at arbejde med web 2.0-medier. Især drengene tændte på it-værktøjerne – og 

særligt dem, der normalt er mere passive og ukoncentrerede. Projektet peger med andre ord på, 

at web 2.0-værktøjer måske kan bidrage til at få flere af de passive drenge på banen i undervisningen. 

Enkelte elever har udtrykt, at de foretrækker mere traditionel (tavle)undervisning. Dette understreger, 

at de nye undervisningselementer, der anvendes i web 2.0-projektet naturligvis ikke skal stå 

alene, men anvendes som supplement og afveksling i forhold til andre undervisningsformer.

Større fagligt udbytte 

Det er tydeligt, at de allerfleste elever får et stort fagligt udbytte af at arbejde med vodcasts, som det er gjort i 

dette projekt. Eleverne udtrykker, at de husker teorien bedre, når billeder og begreber kobles sammen. Når de 
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selv filmer, føler de, at de kommer hurtigere ind til det faglige, fordi de ikke skal koncentrere sig om at formulere 

sig i skriftsprog, og derved kommer det faglige mere i fokus. Samtidig oplever de det som en fordel, at man 

kan vise ting og rette hurtigere, når man filmer, end når man skriver. Endelig oplever både elever og lærere, at 

man er nødt til at forstå stoffet meget bedre, når det skal forklares på film, end når man skriver om det. Stoffet 

bliver i højere grad ens eget, og man skal være rigtig godt inde i det for at kunne formidle det videre på film. 

Dette peger på, at der med web 2.0-projektet bliver mere faglig dybde, men samtidig er det klart, at den 

skriftlige dimension ikke trænes i projekter som dette, hvor fokus er på mundtlig formidling. Det er derfor også i 

denne sammenhæng vigtigt, at arbejdsformen ikke står alene, men er et supplement til andre læringsformer. 

Nogle elever er generte eller uvante med at lade sig filme. Erfaringen fra projektet er, at de fleste overskrider 

denne grænse, sikkert fordi filmmediet jo på forhånd ligger tæt på ungdomsgruppen. Eleverne fra klassen 

har i øvrigt efter web 2.0-projektet været bedre og mere villige til at holde oplæg for et stort publikum eller 

på film i andre undervisningssammenhænge. De har med andre ord via projektet fået nye personlige og 

kommunikative kompetencer.  

Når man som i web 2.0-projeket arbejder meget virkelighedsnært, sker der ofte det, at virkeligheden fremstår 

upræcis eller skæv i forhold til teorien. Eleverne har derfor nogle gange haft svært ved at koble teorien til de 

virkelige filmklip. Det kan være lærerigt og spændende – og udgangspunkt for gode diskussioner i klassen eller 

i grupperne, fordi eleverne må erkende, at virkeligheden ikke altid kan forklares eller kategoriseres præcist, og 

at der altid er undtagelser, som ikke omfattes præcist af teorien. Her kan læringsprocessen nå op på et højere 

niveau, end når der undervises med udgangspunkt i teorien, men det er samtidig vigtigt, at læreren er med og 

korrigerer og diskuterer, så resultatet ikke bliver forvirring, men forståelse og erkendelse på et højere niveau.

Lærer- og elevroller 

I web 2.0-projektet er der ikke tale om, at en lærer formidler et fagligt stof til en gruppe elever. Eleverne 

blev præsenteret for noget materiale fra den virkelige verden, hvor de blev bedt om at forholde sig til 

bestemte problemstillinger eller selv formulere forbedringsforslag til den virkelige praksis med udgangspunkt 

i kendte begreber og teori. Dette gjorde de i grupper – og nogle gange som enkeltpersoner – med læreren 

som konsulent. I praksis skete der imidlertid det, at eleverne i høj grad blev hinandens undervisere, fordi de 

vodcasts, de lavede, kom til at fungere som effektivt undervisningsmateriale. Eleverne peger på, at man kan 

lære rigtig meget af hinandens vodcast, fordi det faglige stof bliver forklaret i en konkret og virkelighedsnær 

sammenhæng og i deres eget sprog, hvilket de oplever som en stor fordel, når det gælder om at forstå og lære. 

Desuden var det let tilgængeligt via Facebook – med mulighed for at se det så mange gange, man havde lyst 

til eller behov for. Den elev, der har svært ved at forstå en almindelig lærergennemgang ved tavlen har altså 

her den dobbelte fordel, at stoffet dels forklares i et lettere forståeligt sprog, tættere på elevens eget, og dels 

at gennemgangen kan genses, hvor og når det passer eleven, og lige så mange gange, der er brug for det.

I den afsluttende Skype-konference skulle eleverne formidle til og diskutere med virksomhedens 

ledelse. Også her var der tale om en mere forpligtende og motiverende relation end de traditionelle 

lærer- og elevroller byder på, idet virksomhedsledelsen jo repræsenterer den virkelige verden og 

dermed har en mere autentisk rolle end læreren, når der kommenteres, korrigeres og uddybes i 

forhold til elevernes resultater. Dette styrkede givetvis også motivationen og den faglige indlæring.

Alt i alt er der primært positive erfaringer at hente fra web 2.0-projektet. Nedenfor videregives nogle tips til 

dem, der vil i gang med lignende projekter.
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gode råd 

 › Når man skal arbejde med it-værktøjer, skal man ikke komplicere tingene. Eleverne er ofte hurtige til 

at finde alternative og gode løsninger og som regel meget vante med it-værktøjer. De prøver sig frem!

 › Vær opmærksom på, at de elever, der ikke laver ret meget (og de findes jo også her), ofte giver 

teknikken skylden, når der ikke foreligger resultater.

 › I et projekt som dette er der mange bolde i luften hele tiden – svært fagligt stof, teknik, der skal virke, 

eksterne samarbejdspartnere m.m. Lav en klar lektionsplan – og stil præcise krav til eleverne. 

 › I forlængelse af projektet – eller de enkelte moduler – er det en god idé at relatere det indlærte til de 

traditionelle opgaver fra bøgerne af hensyn til eksamen m.m.
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symBaloo.com som PlatForm For PersoNlige læriNgsmiljøer
Mads Damgaard Fangel og Jette From Jensen, Egaa Gymnasium

abstract  

Denne artikel viser, hvordan man pædagogisk kan udnytte en digital delingstjeneste som samlende platform for 

elevernes netbaserede læringsaktiviteter, og dermed kan træne deres faglighed, samtidig med at deres forståelse 

af internettet og evne til at navigere rundt styrkes. Det er artiklens pointe, at en sådan platform kan øge elevernes 

motivation og faglighed ved, at lade dem være repræsenterede på nettet som offentligt rum med et fagligt fokus. 

Samtidig gør platformen det nemt, at etablere samarbejde med andre klasser og videndele på tværs af skoler. 

om skoleprojektet 

Symbaloo.com er en gratis delingstjeneste, hvor man kan organisere bogmærker og rss-feeds i webmixes, og 

dele dem enten privat via et link eller gøre dem tilgængelige på nettet via Symbaloo-galleriet. Formålet med 

vores projekt var, at afprøve Symbaloo som platform for elevernes personlige læringsmiljøer i danskfaget 

– dvs. en platform, der samler og synliggør de ressourcer, eleverne inddrager fra nettet, og de elektroniske 

læringsaktiviteter de indgår i. Tre klasser deltog i projektet: i 1.g- og 3.g-klasserne blev Symbaloo brugt som 

platform for arbejdet med de faglige kompetencer, der kræves i forbindelse med den digitale eksamen i skriftlig 

dansk, og i et forløb om nyhedsformidling. I 2.g-klassen oprettede eleverne rss-feeds fra danske nyhedsmedier.

 

Erfaringer og refleksioner 

En af pointerne ved personlige læringsmiljøer er, at det er brugeren selv, der vælger hvilke netbaserede 

ressourcer han/hun ønsker at inddrage i sine læringsaktiviteter. Men når vi arbejder med disse læringsmiljøer 

i gymnasiet, er det nødvendigt, at indtænke en progression. For ganske vist er gymnasielever it-vante, 

når de starter i 1.g, men det er vores erfaring, at kun de færreste har de kompetencer, der kræves for at 

kunne udnytte internettets læringsmæssige potentiale. Mange har svært ved, at håndtere det tekniske 

aspekt, og da de primært er vant til at bruge nettet til underholdning, kan de have svært ved at navigere 

fornuftigt og orientere sig hurtigt og effektivt, når formålet er fagligt. Dertil kommer arbejdet med ikke bare 

at overskue og udvælge informationer, men rent faktisk bruge disse informationer til noget, og bearbejde 

dem, så de ikke forbliver et fragmenteret informationsbombardement, men omsættes til ny viden og 

forståelse. Det har derfor været helt centralt i vores projekt, at de elektroniske læringsmiljøer skulle være 

lærerstyrede i starten, forstået på den måde, at læreren har oprettet og delt et webmix bestående af 

de artikler, video- og lydklip samt elektroniske værktøjer, som klassen skulle anvende i et bestemt forløb. 

Et eksempel på hvordan vi på samme tid har arbejdet med både danskfaglige kompetencer og almene 

it-kompetencer, er brugen af rss-feeds i Symbaloo. Eleverne blev introduceret til, hvad et rss-feed er, og blev 

med en grundig vejledning sat til at oprette feeds fra en række danske nyhedsmedier i Symbaloo. Gennem 

dette arbejde lærte de på egen hånd, at navigere rundt på forskellige hjemmesider for at finde feeds, de 
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opdagede, hvor udbredt denne teknik er, ligesom de lærte at lægge disse feeds ind og anvende dem i 

Symbaloo. I et forløb om nyhedsformidling i dansk brugte eleverne deres webmixes med feeds fra de danske 

nyhedsmedier til på en hurtig og overskuelig måde, at finde konkrete, aktuelle eksempler på forskellige mediers 

anvendelse af nyhedskriterier og nyhedsgenrer. Webmixet dannede ligeledes udgangspunkt for et mere 

detaljeret arbejde med enkelte artikler, som eleverne skulle udvælge på egen hånd. Desuden skulle eleverne 

overordnet sammenligne de forskellige nyhedsmediers vægtning af forskellige nyhedskriterier. På den måde 

blev det gennem mediernes feeds muligt for eleverne at se, hvor der var forskelle og ligheder mellem de 

enkelte medier i udvælgelsen af nyheder, ligesom de kunne følge mediernes forskellige tempi for opdatering. 

Begge dele dannede udgangspunkt for en diskussion om mediernes forskelligartede kommunikation og 

modtagergrupper. For de fleste elever i 2.g 2011 var brugen af rss en ny kompetence og en ny opdagelse, 

og mange udtrykte tilfredshed med, at være i stand til at anvende rss både fagligt og personligt. Flere elever 

lavede på egen hånd efterfølgende deres eget webmix med feeds fra andre områder end det danskfaglige. 

Symbaloo har også fungeret godt som platform for de læringsmiljøer, der er blevet brugt i 1.g og 3.g i 

en række faglige forløb, hvor der samtidig var fokus på at træne kompetencer, som er relevante for den 

digitale skriftlige eksamen. Her blev der arbejdet med skriftlighed i den mundtlige undervisning, hvilket som 

udgangspunkt var en praktisk nødvendighed, fordi danskfaget har så lidt elevtid til rådighed. Når en klasse 

først kommer med i forsøget med internetadgang til skriftlig eksamen midt i 2.g, så kan det være svært at nå, 

at kvalificere dem til den eksamensform. Man må derfor indtænke det i den daglige, mundtlige undervisning, 

og pædagogisk set er der jo også en pointe i at gøre det, fordi det er nogle almene kompetencer eleverne 

skal have – fx at søge og udvælge relevant materiale på nettet, som de er i stand til at inddrage fornuftigt til at 

nuancere en diskussion. Mange elever, specielt de fagligt svage, fremhæver selv informationssøgningen som 

det, de har svært ved og derfor bruger meget tid på. Her er et lærerorganiseret webmix et godt pædagogisk 

redskab. En mulig progression kan være, at starte med at lægge konkrete artikler i webmixet og lade eleverne 

vurdere deres relevans i forhold til en faglig problemstilling. Næste trin er, at læreren samler relevante viden- 

og kulturformidlende hjemmesider i platformen (fx talesprogsbutikken.hum.ku.dk og litteratursiden.dk), som 

giver eleverne et godt udgangspunkt for selv at søge materiale i stedet for blot, at google emnet eller lade 

sig forvirre over informationsmængden i Infomedia. Efterhånden kan man jo åbne for en mere fri søgning på 

nettet. Som platform har Symbaloo samtidig den fordel, at de netbaserede værktøjer, eleverne skal anvende i 

deres læringsarbejde, også kan indgå i webmixet. Det arbejdede vi fx med i et forløb om modernismeformer i 

3.g, hvor klassen bl.a. læste Albert Camus Den Fremmede som litterært værk og efterfølgende arbejdede med 

et webmix, hvor læreren bl.a. havde samlet artikler, P1-programmer om eksistentialisme og Albert Camus, 

samt et link til klassens digitale læseklub ”Falkenstjernerne” på Litteratursiden.dk. Her skulle de i et skriftligt 

indlæg koble den viden, de havde fra et lydklip, med deres egen forståelse af Den fremmede og anvende de 

fremstillingsformer og den struktur, som er relevante i den danskfaglige skriftlige genre analyserende artikel. 

Kan man ikke lige så godt lave en linksamling i klassens danskkonference i FirstClass, kombineret med, at eleverne 

også uploader deres skriveøvelser her? Jo, det kan også sagtens fungere som pædagogisk praksis. Men det man 

ikke får ud af at bruge FirstClass som platform, er den åbning ud imod verden, som tilstedeværelsen på nettet 

giver mulighed for. Som delingstjeneste gør Symbaloo det nemt at etablere samarbejde med andre klasser på 

tværs af geografiske skel, fordi man kan arbejde med de samme webmixes, inklusiv de kommunikationsværtøjer, 

der findes gratis på nettet. Det er netop vores erfaring, at det motiverer eleverne til at gøre sig umage, når det 

de skriver, skal læses og evt. kommenteres af andre i et offentligt rum – og ikke ”bare” er en af de sædvanlige 

skriveøvelser, som ophobes i FirstClass. En anden ubetinget fordel er, at Symbaloo gør det nemt for læreren 

at genbruge de netbaserede læremidler i andre klasser; webmixet deles blot med den nye klasse via et link. 



        16Nye veje med it i de gymNasiale uddaNNelser   -   antologi 

At vi valgte Symbaloo som platform i stedet for fx igoogle, som vi også afprøvede, hænger bl.a. sammen 

med, at tjenesten teknisk set er nem at sætte sig ind i og få til at fungere, både for lærere og elever, samtidig 

med at den har et design, der fremstår overskueligt, og som er nemt at personalisere. Eleverne kan således 

oprette et webmix med de bogmærker, de bruger i fritiden, og derudover et webmix til samfundsfag, 

dansk, idræt osv. De kan yderligere give deres webmixes et personligt udtryk, idet de selv kan designe 

deres bogmærker med farver, ikoner eller billeder. Muligheden for på denne måde at skabe deres egen 

profil – som jo så kan deles med andre – kan virke motiverende for mange elever, fordi den personalisering 

profilen er udtryk for, netop er karakteristisk for den måde, de i forvejen bruger nettet på i fritiden. 

gode råd  

 › Undgå bogstaverne æ, ø og å, når du navngiver webmixes, for dem kan systemet ikke genkende.

 › Brug Symbaloo til at videndele med kolleger ved at gøre dine webmixes offentligt tilgængelige. Når 

man deler sine webmixes, kan man angive relevante tags – det vil gøre det nemmere for fagkolleger 

at finde frem til dem. 

 › Lær eleverne at bruge Symbaloo som delingstjeneste. Hvis de deler deres webmix med læreren, 

kan man hurtigt få overblik over, hvordan den enkelte elev håndterer informationssøgningsprocessen. 

Hvis man så ikke ønsker at have 28 ekstra webmixes i sin egen Symbaloo-profil, kan man samle dem 

som links i et googledocs-dokument, gøre dette dokument offentligt, og derefter lægge det ind som 

bogmærke i Symbaloo.  

	› Understreg over for eleverne, at de ikke må dele digitalt materiale til selve den skriftlige eksamen med 

internetadgang, ved at opdatere deres webmix. Selv om det ikke er en direkte kommunikationsform, 

kan det blive betragtet som snyd at gøre artikler tilgængelige for andre via en delingstjeneste. 

Eksempel på rss-webmix til forløb om nyhedsformidling

- http://www.symbaloo.com/mix/nyhederfradanmark

Eksempel på platform til forløb om modernismeformer

- http://www.symbaloo.com/mix/moderniteten

Eksempel på platform til sprogligt forløb

- http://www.symbaloo.com/mix/sprogogkontekst

Kom igang med Symbaloo - vejledning

- https://docs.google.com/document/d/1DtWFf5KCpgHDqQmrH0I4fgv8e1Fn0nAJZgpXWMAefow/edit

Overblik over elevwebmixes i googledocs 

- https://docs.google.com/document/d/1nRghEjBCVb-_yxEIrWEhDFEap_glR3Hf8RayBebYJzc/edit
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BlogsProg og BloggeN i daNskFaget 
Mads Damgaard Fangel og Katrine Haaning, Egaa Gymnasium, juni 2012

abstract

Artiklen gennemgår et projekt, hvor tre klasser gennem et år arbejdede med bloggenren i dansktimerne både 

teoretisk og praktisk. Centralt i projektet stod, at alle elever i løbet af året skulle bidrage til en offentlig blog, idet 

de samtidig skulle evaluere hinandens blogindlæg undervejs. Artiklen peger på, at arbejdet med bloggen 

gjorde eleverne mere engagerede og sprogligt reflekterede end normalt, og at kvaliteten af deres skriftlige 

arbejde blev mærkbart højnet, både for stærke og svage elever. Desuden opnåede de en viden om sproglige 

virkemidler, genretræk, tekststruktur og kommunikation – både generelt og inden for de sociale medier.

om skoleprojektet 

Projektets fokus var, at inddrage sociale medier i forhold til danskfagets skriftlige dimension om ny skriftlighed. Vi 

har her fokus på bloggen som sprogligt emne og som redskab i processen med at skrive, specielt i essay-genren.

Forløbet kørte i 2.g og 3.g (STX) og varede fire lektioner (90 min.), samt efterfølgende skrivning af blogindlæg (en 

elev pr. lektion). Eleverne fik først viden om og indblik i blogsprog og genretræk, hvorefter de selv skrev indlæg og 

indgik i den positive evaluering af klassekammeraternes blogindlæg. Det sidste blev gjort som en rituel start på hver 

lektion. Eleverne skrev direkte i den offentlige blog hjemmefra, og bloggen blev vist på storskærm i klasselokalet.

Se eksempler på klasseblogs fra danskfaget her:

http://3yegaablogger.blogspot.dk/

http://2vblogger.blogspot.dk/

Erfaringer og refleksioner 

Helt overordnet har det, gennem projektet med at inddrage sociale medier i danskundervisningen, vist sig, at 

eleverne gør mere ud af det skriftlige arbejde, når de skriver til den virkelige verden. De sociale medier kan 

netop åbne op til verden, også i faglig sammenhæng.

Elevernes specifikke udbytte af forløbet om blogsprog og blogskrivning falder indenfor tre områder:

1. viden om sprog og kommunikation i de sociale medier

2. erfaring med at producere afsluttede tekststykker (der træner essaygenren)

3. blik for sproglige virkemidler, genretræk, struktur, samt bevægelsen mellem et konkret og et abstrakt 

plan.

Gennem blogmediet får eleverne mulighed for at udfolde sig mere kreativt, uden at man mister de faglige 

målsætninger. Mange elever har rost netop den side af forløbet, da de oplever, at de her har mere frihed til at skrive 

og samtidig ”endelig fatter hvad essay-genren går ud på”. Det sidste er en målrettet bonus for danskfaget. Bloggen 

har absolut sin plads i andre fag også, hvor der skriftligt kan reflekteres over faglige emner, både konkret og abstrakt. 

Eleverne indgår i dette forløb aktivt i evalueringsprocessen af den enkeltes skriftlige aflevering, og det foregår 

på klassen. Klassens evaluering skal være med et positivt fokus: ”hvad fungerer godt i dagens blogindlæg”, set 

ud fra de gennemgåede teoretiske begreber om blogsprog og genretræk. Den øvrige evaluering og karakter 

gives individuelt af læreren. Det kan på den måde anvendes som en skriftlig aflevering med elevtid. Vi mener 
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dog også, at bloggen som redskab kan anvendes til mindre øvelser i undervisningen under ”ny skriftlighed”.

Det er vigtigt, at eleverne evaluerer hinandens blogindlæg med det positive fokus. Vi oplevede ikke, at 

elever protesterede mod, at skulle skrive til resten af klassen/offentligheden. Nogle sagde efter de første 

evalueringer, som var meget konstruktive, at de tog sig mere sammen og hurtigere kom ud over nervøsiteten. 

Man kan overveje, hvor meget man snakker med klassen om denne offentlighed/sårbarhed. Vi valgte ikke at 

gøre så meget ud af en indledende snak, og det viste sig ikke at være et problem. Det kan det sagtens være 

i andre klasser, hvor der er tendens til marginalisering.

I evalueringerne opstod der kvalificerede diskussioner, om hvad der fx skaber ”den røde tråd”, hvorfor et 

uformelt sprog kan være sprogligt bevidst, hvilke emner man kunne gribe til for at hæve emnet op på et 

abstrakt plan og lignende. Diskussionerne indeholdt pointer eller viden, man ellers ofte som lærer skriftligt 

formulerer til eleven. Her var eleverne medreflekterende og medskabende. Det var med til at gøre forløbet 

dynamisk, ligesom det gav et godt grundlag for at sammenligne måder at skrive på. Det illustrerede en vigtig 

pointe ved skrivearbejde: der er ikke kun én endegyldig måde at udfærdige en skriftlig opgave på i dansk, så 

længe man besvarer opgaven. På den måde tages brodden af nogle elevers idé om, at de skal leve op til en 

bestemt måde at skrive på, hvilket kan være årsag til skriveblokering.

Det viste sig, at de svage skribenter i klassen pludselig ikke var så markant svage. Forskellen i niveau udlignede 

sig mere end i de traditionelle afleveringer, hvor emnet for opgaverne er meget mere bundne. Det var en 

stor sejr for en del svage elever, at høre resten af klassen formulere positive udsagn om et stykke tekst, de 

selv havde skrevet. På den måde var der ikke elever, der blev udstillet. Middeleleverne oplevede at rykke 

sig indenfor essaygenren, og de (meget få) stærke elever, der faktisk inden forløbet kunne skrive et essay, 

forfinede deres sprog og struktur. En vigtig pointe er også, at jo flere eksempler på måder at besvare en 

opgave man ser, des bedre indblik får man i, hvordan de gode besvarelser ser ud. Traditionelt ser eleverne 

kun deres egne besvarelser og nogle få andre, læreren viser som eksemplariske. Her konfronteres de ugentligt 

med en til to besvarelser, som de oveni købet skal tage stilling til på et fagligt plan.

Man kunne tro, at de sidste elever i forløbet har en fordel, da de gennem mange lektioner har været med til 

at definere det, som fungerer godt i den skriftlige aflevering. Det var ikke noget, der blev bemærket, hverken 

af lærerne eller eleverne. Det blev heller ikke et problem, at der måske var en hel del indlæg ”man skulle leve 

op til”.

Mange elever udtalte, at det var godt for klassens sammenhold at skrive i en fælles blog i faglig sammenhæng, 

da man lærte hinanden bedre at kende gennem blogindlæggene, og at eleverne i perioden så frem til at 

læse lektier i dansk, fordi de var spændte på dagens blogindlæg. I den sammenhæng skal det nævnes, at 

opgaveformuleringen var meget bundet – set fra lærerens synspunkt, da eleverne blev bedt om at opfylde en 

række specifikke sproglige krav og genrekrav, men at emnet til gengæld skulle handle om ”en oplevelse fra 

gymnasielivet indenfor de sidste 3 dage” (for to af klasserne) eller ”skriv om den forrige dansktime” (for en af 

klasserne). I opgaveformuleringen skal man være opmærksom på, at formulere nogle konkrete faglige krav 

samtidig med, at man giver plads til den personlige frihed, som eleverne evaluerer så højt.

 

En vigtig pointe fra dette forløb er også, at eleverne alle bliver set og hørt. Ingen springer over eller springes 

over. Måske får de lov at vente en uge eller to, fordi de bytter, men ingen sneg sig udenom. Alle elever 

oplevede, at deres bidrag var berettiget i en faglig sammenhæng, og det er meget tilfredsstillende som lærer, 
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at opleve samtlige 28 elever i en klasse føle sig set og hørt. Dette slog også igennem i evalueringerne, hvor 

der opstod en mere aktiv deltagelse end normalt i klasseundervisningen.

Vi forestiller os, at bloggen sagtens kan genoptages i den samme klasse på det næste klassetrin, dog med en 

mindre skærpelse af de faglige krav. I denne omgang kørte forløbet i to 2.g-klasser og en 3.g-klasse. Næste 

skoleår kører forløbet i 10 1.g-klasser i grundforløbet, bl.a. som optakt til at klasserne skal i teatret og se et 

stykke om unges brug af sociale medier. Der er store muligheder, ud over den skriftlige dimension, i forløbet 

for at diskutere etik på nettet, og i det hele taget for at danne eleverne digitalt.

Se eksempler på opgaveformuleringer her:

https://docs.google.com/document/d/1DbqKER_cdv-nWyZe2c6LIjEBbx9eqEDK2uDCgnAligI/edit

gode råd 

 › Start i god tid – det tager måneder at komme gennem hele klassen, og det fungerer bedst, når det er 

et enkelt blogindlæg pr. lektion.

 › Giv ikke efter for trangen til variation! Det er gentagelsen og det lange træk der gør, at det rodfæster 

sig hos eleverne.

 › Blogindlæggene skal have en deadline dagen før lektionen, så klassen kan nå at læse indlægget 

som en rutinemæssig del af deres lektier.

 › Lad den første elev melde sig frivilligt – tag herefter klasselisten som rækkefølge. Eleverne kan bytte 

indbyrdes, hvis det kolliderer med andre planer i deres liv.

 › Vær meget konkret i formuleringen af de faglige krav til blogindlægget.

 › Sørg for, at eleverne har viden om og kendskab til genren og de sproglige kendetegn, inden de selv 

skal skrive.

 › Sørg for, at evalueringen tager udgangspunkt i faglig teori og faglige begreber – ikke personlig smag.

 › Sørg for, at koble skriveøvelsen til nogle faglige mål (i dansk fx essaygenrens genretræk).
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Kapitel 3. 
it-klasser   
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mac-Projekt
Michael Skjoldborg, Struer Statsgymnasium

abstract

Artiklen omhandler handelsgymnasieafdelingens erfaringer med et Mac-projekt i fra 2009-2012 på Struer 

Statsgymnasium. Projektet bliver nu efterfulgt af et iPad-projekt, der inkluderer samtlige uddannelser på 

skolen, hvilket vil sige, at der er mulighed for elever og lærere i 10. klasse, IB, HHX, STX, HF og HG at arbejde 

videre med de erfaringer, der er høstet fra Mac-projektet.

om skoleprojektet

I alt har fem klasser med i alt cirka 110 elever og op til 15 lærere deltaget i projektet. Samtlige lærere og elever 

har gratis fået en MacBook (senere MacBook Pro) stillet til rådighed. Der blev gennemført introducerende 

kurser i brugen af MacBooks i undervisningen for både lærere og elever. Kurserne rettede sig i første omgang 

mod brug af programmer til filhåndtering, billede-, film- og tekstredigering. I løbet af projektet blev fokus 

flyttet til selve indholdsproduktionen, fx i form af videopræsentationer, filmredigering og produktion af digitalt 

undervisningsmateriale, pod- og vodcasts mm. Stort set alle HHX-fag har været omfattet af og har deltaget 

i projektet. Undervisningen har været organiseret som almindelig klasseundervisning, men også som virtuel 

eller projektorganiseret undervisning.

Erfaringer og refleksioner

I den første fase af projektet har fokus været særlig rettet mod en implementering og udvikling af egnede 

undervisningsforløb fra den enkelte lærer, med særlig fokus på de tre grundforløbsprojekter ”sprogforløb”, 

”iværksætteri” og ”globalisering” i de to førsteårsklasser på HHX. Især i løbet af det 2. og 3. år kunne der 

efterhånden bygges videre på erfaringerne fra de foregående år. Der blev fx gennemført et undervisningsforløb 

i tysk, hvor eleverne lavede en boganmeldelse, enten som podcast eller videoreportage. Opgaven skulle 

løses individuelt.

I stedet for udelukkende at skrive en traditionel boganmeldelse i et tekstbehandlingsprogram, fremstillede 

eleverne en podcast eller en film med programmerne Garageband eller iMovie. Udover at indtale det forinden 

skriftligt fremstillede manuskript til optagelsen, havde eleverne mulighed for at redigere og genindtale 

dele af den digitale fremlæggelse. Der kunne meget hurtigt konstateres, at eleverne havde fået en øget 

kvalitetsbevidsthed ved selv at kunne høre (og se) optagelsen. Dette resulterede i forsøg på at gøre produktet 

bedre – en gang til.

Desuden gjorde eleverne brug af forskellige effekter, såsom indsættelse af billeder eller selvindspillede 

filmklip, for at fremhæve deres budskab.
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Udover at give alle elever mulighed for i højere grad at øge fx deres mundtlige talefærdighed, er det især ”de 

stille piger”, der har grebet chancen for at vise deres kunnen. Drengene udviser en øget kvalitetsbevidsthed, ved 

fx at være mere bevidste omkring grammatisk korrekthed i faget tysk. Vurderingen af elevens arbejde omfatter 

såvel den skriftlige del af produktionen (manuskriptet) som den audiovisuelle multimediepræsentation.

Et andet eksempel er produktionen af reklamemateriale til både radio og fjernsyn. Eleverne skulle fremstille 

et klip til markedsføring af firmaet BoConcept i Berlin. Klassen havde været på studietur, og studieturen 

til Berlin samt tilhørende virksomhedsbesøg blev inddraget ved at tale med virksomhedens leder om 

markedsføringsstrategi, produktpræsentation og lignende. Besøget skulle forberedes ved i forvejen at have 

skabt kontakt til firmaets personale.

Gennem det øgede fokus på både indhold og proces, samt fremlæggelse og præsentation havde eleverne 

mulighed for at øve sig i eksamensrelevante fremlæggelsesmetoder og oplevede derigennem en større 

sikkerhed til eksamen.

Eleverne overtager i stigende grad rollen som formidler og er mere aktive, når det drejer sig om at tage 

ansvar for at opnå og formidle et fagligt stof. Elevernes mundtlige færdigheder og muligheder for ”at blive 

hørt og set” udvides til også at omfatte mundtlige afleveringer, som hidtil har været præget af den skriftlige 

dimension.

Eleverne påtager sig i højere grad rollen som ”hjælpelærer” for de andre elever, ved fx at rådgive eller 

undervise klassekammeraterne i brugen af nye programmer, der forbedrer gruppens eller den enkelte elevs 

opgaveaflevering, fremlæggelse eller måden at organisere arbejdet på. Dette kan betragtes som en positiv 

sideeffekt, da der ikke har været fokus på det aspekt i Mac-projektet. Eleverne har fx undervist hinanden i 

videoredigering og brug af egnede portfolioværktøjer.

Der skal derfor ses nærmere på, hvorvidt denne effekt påvirker lærerens rolle i de forskellige 

undervisningssituationer, og om dette kan ”udnyttes” og indgå som en del af planlægningen og 

gennemførelsen af kommende undervisningsforløb.

Elevens nye rolle som formidler af et fagligt stof opnås fx gennem brug af det nye program iBook author.

 

Også brugen af facebook som kommunikationsmedie kan styrke elevens nye rolle som mulig formidler af et 

fagligt stof. Samtidig stiller det nye krav til lærerrollen, fx angående arbejdstiden og den, der sikrer kvaliteten 

i det materiale, der anvendes i undervisningen.

Undervisningens organisation spænder fra normal klasseundervisning over projekt- og gruppestyret 

undervisning til den enkeltes elevs arbejde med opgaver og projekter. Der er mulighed for at arbejde på tværs 
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af faggrænserne ved fx at kombinere fagene dansk, fremmedsprog og afsætning, ikke kun i projektforløbene 

på første år.

Der arbejdes på tværs af fagene. Som eksempler kan der nævnes forløb, hvor fagene tysk og erhvervsret 

(bogudgivelse til tysk på kontoret) eller multimedie og dansk (Jeppe på bjerget som multimedieudgave) 

indgår.

Projektet er ikke afsluttet, men udvikles fortsat. I stedet for MacBooks kun til HHX-afdelingen har skolen nu 

indkøbt flere iPads som klassesæt, man kan booke til enkelte lektioner, temaforløb eller fx studieture. Det 

skal give flere elever og lærere på alle skolens uddannelser mulighed for at gøre brug af de nye digitale 

medier. Ikke mindst nogle af de deltagende lærere i Mac-projektet er gået i gang med at producere digitalt 

undervisningsmateriale til brug på de nye iPads ved hjælp af programmet iBook author.

Flere lærere vil gerne deltage i lignende projekter og prøver at overføre deres erfaringer til andre klasser, der 

ikke er involveret i det nuværende Mac-projekt.

Skolen prøver på at tage højde for erfaringer fra de andre projektskoler, især indretning af nye 

undervisningslokaler, og skolen vil være med til fortsat at deltage videreudviklingen. Der påtænkes fx 

nyindretning af flere lokaler, der bl.a. skal tilgodese de ændrede behov for gennemførelsen af undervisningen 

med brugen af it i klasselokalerne.
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gode råd

 › sats på bredden, men glem ikke ildsjælene.   

Begynd med enkelte tiltag til alle lærere, samtidig med at give ildsjælene nye udfordringer. Giv plads 

til en ikke planlagt udvikling og mulighed for at opdage og udvikle noget nyt.

 › respekter dem, der ikke vil være med.  

Der kan være forskellige årsager til, hvorfor der er modstand imod ny teknologi. Tit og ofte beror 

modviljen på en frygt for det ukendte og en magtesløshed overfor teknikken. Fungerer netbanking 

på det nye system, og kan feriebillederne og undervisningsrelaterede dokumenter overføres, så bliver 

motivationen til at sætte sig ind i en ukendt teknik meget hurtigt meget større.

 › gør det frivilligt at deltage.  

Der har i starten været modstand fra enkelte lærere mod det oprindelige projektet. I et nyt iPad-projekt, 

hvor deltagelsen er frivillig, er stort set alle lærere med og motivationen til at finde ud af, hvordan det 

kan bruges i undervisningen er noget højere.
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erFariNger Fra iPad-klasseN På odder gymNasium
Yago Bundgaard, Pædagogisk Leder, Odder Gymnasium

abstract

På Odder Gymnasium startede vi en iPad-klasse i skoleåret 2011-2012. Klassens elever bruger udelukkende 

iPads i den daglige undervisning, mens det skriftlige arbejde i fagene stadig udføres på pc. I første 

år af projektet sigtede vi i høj grad på både at få skolehverdagen til at fungere i en ny informations- og 

kommunikationsteknologisk ramme og på at udvikle en ny didaktik, der tager udgangspunkt i de fagligt-

kreative muligheder, som denne enhed giver lærer og elever. Vi har arbejdet med at identificere og anvende 

en del forskellige apps til formidling af faglig viden med det konstruktivistiske sigte, at skabe fokus på elevens 

faglige formidling gennem produktion af digitale læringsobjekter.

om skoleprojektet

Forsøgsprojektets klasse er en 1.g-klasse med samfundsfaglig studieretning (SA/EN/MA). Projektet vakte 

en del opmærksomhed, også uden for skoleverdenen, og vi fik derfor hurtigt etableret et samarbejde med 

virksomheder i den private sektor (Apple, TDC og Systime). Det viste sig, at de ønskede at bidrage til projektet 

med teknologi eller med viden og netværk. Til gengæld forpligtede vi os som skole til at dele vores erfaringer 

med aktørerne.

 

Som nævnt medbringer klassens elever og lærere udelukkende iPads i det daglige. Det handler om, at afsøge 

mulighederne for at anvende enheden både til fastholdelse af viden i form af nye former for notatskrivning og 

igennem mindre medieproduktioner. Eftersom vi fastholder, at eleverne skal bruge pc til det skriftlige arbejde 

og de større skriftlige opgaver, så forudsætter skolen stadig, at eleverne også har en personlig computer. For 

ikke at eleverne skal overskride grænsen for egenbetaling, låner eleverne deres iPad af skolen, og skolen 

finansierer de indkøbte apps.

Erfaringer og refleksioner

Brugen af iPad som læringsenhed vækker betydelig opmærksomhed som læringsredskab / platform, 

fordi den umiddelbart er en reduktion af den IKT-kompleksitet vi oplever i klasserummet – et rum, der i 

den almindelige dagligdag udfordres af den informations- og kommunikationsteknologi, vi finder her. 

Forenklingen gør det muligt, at tilrettelægge undervisningen sådan at eleverne fx får til opgave at producere 

oplæg, præsentationer og film i relation til det faglige stofområde. Det er en entydig erfaring i projektet, at 

iPad’en faciliterer denne brug af rige medier i undervisningen. Dens brugervenlighed gør det muligt inden 

for én lektion at gennemgå kernestof, producere læringsobjekter og evaluere disse. Dermed er erfaringen, at 

iPads betyder, at IKT-anvendelse bliver integreret i den daglige undervisning. Vi mener, at anvendelsen bliver 

normaliseret og i hvert fald ikke længere er et forsinkende element.

Overordnet set har vi gjort os forskellige erfaringer.  

1) Nye arbejdsformer skaber nye roller

Den frie arbejdsform rykker ved lærer- og elevroller. I løbet af en lektion oplever eleverne både at skulle 

modtage og fastholde faglig viden, at skulle tage ansvar for bearbejdning og formidling af denne viden, og 

evaluere egen og andres formidling. Det stiller store krav til eleverne, og det har taget tid at lære eleverne 

at håndtere denne nye elevrolle. For det første var det vanskeligt for eleverne at vide, hvad det vil sige, at 

forholde sig faglig i produktionen af en film – et medium, de i forvejen kender fra deres fritidsliv. I begyndelsen 
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arbejdede vi som lærere meget med at bevidstgøre eleverne om, at de nu havde ansvar for at håndtere 

mediale produktioner med faglig stringens.  Dette viser også, at vi som lærere har ændret rolle til i høj grad at 

skulle definere faglige rammer og normer, som eleverne skal rette sig efter i deres selvstændige arbejde i faget.  

2) eleven i centrum fordrer en stærk faglig evalueringskultur

I arbejdet med at definere faglige rammer og normer er det også blevet meget konkret, hvilken 

central rolle en bevidst evalueringspraksis spiller. Elevernes motivation påvirkes direkte af den 

opmærksomhed, deres produktioner får, når de vises for klassen eller læreren. Det virker direkte 

demotiverende, hvis eleverne ikke får mulighed for at vise deres arbejde frem, og omvendt oplever 

vi, at eleverne har udviklet en stærk evalueringskultur, fordi de er vant til at evaluere egne og andres 

faglige læringsobjekter. Dette har sikkert flere grunde, men der er en oplagt mulighed, at netop 

det, at de evaluerer noget, der ligger uden for dem selv muliggør en mere nøgtern (selv-)kritik.  

3) infrastruktur og pædagogik hænger sammen!

I projektets første fase har vi brugt betydelige ressourcer på, at opbygge den grundlæggende IKT-infrastruktur, 

hvori iPad’en kan indgå. Det vil sige, at vi har gentænkt, hvordan man tager noter, hvordan vi håndterer 

backup, og hvordan klassen deler dokumenter med hinanden. Grundlæggende er den velkendte udfordring, 

at iPad’en er en personlig enhed, der ikke umiddelbart er designet til at indgå i et fælles it-miljø. Dette arbejde 

rejste en række meget interessante diskussioner af mere generel art: Eksempelvis er det vigtigt at overveje, 

hvad man ønsker sig af elevenes noteapparat, førend man kan anbefale en app. 

gode råd - Før man går i gang med et iPad-projekt

 › Husk, at iPads går i stykker. Regn med, at mellem 10% af enhederne går i stykker hvert år.

 › Vær meget tydelig om hvilke pædagogiske og didaktiske grunde der er til projektet. Afklar projektets 

’hvorfor’.

 › Vær generøs i forhold til lærerens køb af apps. Hellere afprøve én for meget end én for lidt. 

 › Sørg for hurtigt at opbygge et miljø til fil-deling (webdaw-server, FirstClass Communities eller lignende)
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Kapitel 4

NytæNkNiNg 

aF strukturer
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deN store kooPeratioN
Iben Rauer Frank og Claus Timm, Niels Brock HHX, JTP

abstract

I et forsøg på at ophæve alle rammer sprængte vi gennem sidste skoleår klasserummet på Niels Brocks 

handelsgymnasium på Frederiksberg. Vi samarbejdede på langs og på tværs af klasserne, så det både var 

det fysiske klasserum og klassesammensætningerne, vi brød op. Det fik stor betydning for elev- og lærerroller 

og hele måden at tænke undervisning på.

om skoleprojektet

Det er ikke første gang vi har taget elever fra et par klasser, hevet dem ud af klasselokalet og væk fra trygheden 

i egen stamklasse og blandet dem med elever fra andre klasser. Men især to store arrangementer har gjort 

indtryk, ”Folketingsvalget” og ”Brock Competition”.

Vi lavede skolens eget folketingsvalg, hvor fem 1.g-klasser, en 2.g-klasse og en 3.g deltog. I ”Brock 

Competiton”, som var et debatspil, deltog fire 2.g-klasser. Eleverne, som blev sat til at repræsentere forskellige 

interesseorganisationer, skulle debattere sig frem til en løsning omkring ”acces to food”.

It-anvendelsen var nødvendig som kommunikationsmiddel, da eleverne indbyrdes i grupperne ikke kendte 

hinanden og ikke havde daglig gang sammen i en stamklasse.

Erfaringer og refleksioner 

Når man sprænger det traditionelle klasserum, rykker det også ved de traditionelle roller. Det gælder 

både lærere og elever. Man må som lærer på mange måder være forberedt på totalt kontroltab, for hvis 

elevgrupperne ikke gør, hvad de skal, så falder projektet fra hinanden. Samtidig får eleverne jo det afgørende 

ansvar for, at tingene fungerer. 

Eleverne bliver virkelig udfordret på mange punkter. Det handler om at opøve kompetencer i organisering, 

planlægning og samarbejde med folk, man ikke kender. Det handler om, at stå foran mange mennesker 

og sige noget. Det handler om, at påtage sig en helt anden rolle end at være modtager af fagligt stof, men 

derimod at være selvproducerende og handlende i ”virkelighedstro” situationer.

Folketingsvalget

Med udgangspunkt i folketingsvalget prøvede vi at organisere grupperne, så der var elever fra alle tre 

årgange i hver gruppe. Eleverne på tredje årgang fik til opgave at ”lede og fordele” arbejdet.  Håbet var, at 

det naturlige hierarki, der er på et gymnasium blandt eleverne, ville få 1. g’erne til at stå lidt på tæer for at leve 

op til 2. og 3. g’erne. Vi forsøgte at indtænke en progression i forhold til eleverne, så de ældste skulle udvise 

mere selvstændighed i forhold til de yngste.

Selve folketingsprojektet var organiseret med debatter, udgivelse af valgaviser, afholdelse af valgcaféer, 

arbejde i analyseinstitutter, afholdelse af det egentlige valg og udarbejdelse og offentliggørelse af exit polls. 

Hver eneste detalje var planlagt af elevgrupperne. De havde fået udstukket opgaven, men det var op til dem 

selv at få det til at fungere og finde ud af, hvordan opgaven skulle løses.

Projektet var stort, og af flere omgange havde vi koldsved, fordi vi tænkte ”det her kollapser fuldstændigt”, 
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da nogle elever gav udtryk for, at det her var spild af tid. Det var eleverne i de grupper, hvor gruppearbejdet 

ikke fungerede optimalt (der var i alt 33 grupper fordelt over de tre årgange, så det ville nok være for meget 

forlangt, at alle grupper ville samarbejde uden problemer). Men de allerfleste elever vil huske dette som 

noget særligt – det er vi ikke i tvivl om.

Brock competition

”Brock Competition” var også stort, men mere styret. Der var ikke så mange deltagende klasser. Med inspiration 

fra Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, lavede vi et debatspil, hvor eleverne som repræsentanter for 

forskellige interessegrupper skulle debattere problematikken omkring ”acces to food”. Reglerne var tydeligere 

udstukket og organiseringen strammere. Igen skulle der arbejdes i grupper. Der skulle samarbejdes omkring 

at lære sin interesseorganisation at kende, lære sin modstander at kende og finde argumenter til debatten.

Vi havde fået professor Laura Nielsen fra Det Juridiske Fakultet til at komme ud som dommer. Ud over 

professoren bestod dommerpanelet af læreren i international økonomi, læreren i virksomhedsøkonomi og 

retoriklæreren. Der var altså en mængde fagligheder på spil, blandt andet også faget engelsk, da eleverne 

skulle lave engelske indlednings- og afslutningsprocedurer.

Når man befinder sig i en forhandling, er der rigtig mange formaliteter, man skal overholde. Det handler om 

tiltale af dommere og dem, man debatterer med. Det handler om påklædning og generel fornemmelse for 

den situation, man befinder sig i. Vores fornemmelse er, at der i de situationer, hvor eleverne bliver smidt på 

dybt vand, stort set ikke er grænser for, hvad der er i spil. Det er omverdens-, faglige og sociale kompetencer, 

der står i kø for at komme til. Men hvad sker der med den sky, generte elev, når eleverne kastes ud i opgaver, 

der vil udfordre selv de fleste voksne? Det fokus mangler vi. Taber vi nogen fuldstændig i de øvelser, og 

skræmmer nogen fra at komme i skole? – det er faktisk meget muligt, og er noget, vi skal være meget 

opmærksomme på.

Projekterfaringerne

Vi havde ikke opstillet regler for eller forventninger til brugen af digitale læremidler, men it blev brugt som 

kommunikationsmiddel og informationssøgning. Læreren i virksomhedsøkonomi havde i sidstnævnte projekt 

bedt grupperne om at lave egne hjemmesider ud fra de interesseorganisationer, de repræsenterede, 

og omkring ”acces to food”. De digitale medier er blevet så naturligt et arbejdsredskab for Generation 

Gymnasieungdom, at vi er nået til, at det er blevet middel til at opnå vores mål og ikke målet i sig selv. Det er 

svært at forestille sig gennemførelsen af vores projekter uden de digitale medier – men det har ikke været et 

tema eller omdrejningspunkt for vores arbejde.

At vende hele skolen på den anden ende, at hive elever ud af klasseværelset og væk fra trygheden bag 

computerskærmene – fra universet Facebook, mens læreren taler – og tvinge dem til at arbejde sammen med 

mennesker, de ikke kender, giver en uforglemmelig oplevelse. Men undervurder endelig ikke organiseringen. 

Det kræver massivt meget overblik og kommunikationsevne at have så mange elever aktiverede på tværs af 

klasser og årgange. 

Vi har lært, at man skal sikre sig opbakning fra hele lærergruppen, når man gennemfører så store projekter. 

For når man rykker syv klasser ud af det almindelige skema, ja så ”forstyrrer” man altså ens kolleger. Selv en 

enkelt lærers modvilje mod et projekt vil i praktisk koordinering betyde meget, men også signalværdien i, at 

nogle lærere synes, at det er spild af tid, kan få elever til at tvivle på kvaliteten af det, de bliver kastet ud i.
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Men vi ved, at vi bliver ved. Vi er – efter at have prøvet det af flere omgange – ikke i tvivl om, at det virkelig 

udfordrer eleverne at finde sig selv i helt andre situationer end den klassiske skoleklasse. Det er en måde, at 

bringe både leg og alvor ind i skolen. Legen, fordi de får lov til at forestille sig, men samtidig alvoren, fordi de 

jo efterligner en virkelig verden.

Det motiverer til deltagelse og dermed yderligere læring, når man går fra den passive elevrolle til deltager i 

og medskaber af et stort projekt. 

gode råd 

Der er flere ting, vi vil huske til alle de næste mange gange, hvor vi vil lave lignende projekter. Og de kan jo 

også læses som gode råd, hvis andre har fået lyst til at sprænge alle rammer:

 › Organiser, planlæg og planlæg igen

Alle skal vide, hvem der har ansvar for hvad, hvornår og hvorfor… Og fortæl det også lige til eleverne.

 › Få støtte fra alle kolleger

Ikke alle ser det gode i kontroltab og kaos, så derfor er det vigtigt at få kommunikeret formål og fokus 

for galskaben. 

 › Få skemalæggeren med

Det er ikke nok at hænge sedler op og skrive på intranettet, at der er projekt pågældende uge. Det 

skal stå i skemaet.

 › Men kort sagt: gør det! Det er sjovt, udfordrende og meget givende. Det er alle tårer og frustrationer 

værd. 

Her er et lille filmklip fra Brock Competion:

http://www.youtube.com/watch?v=zSFMzU1qiAE
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deN uNge Projektleders lidelser -  
eller om at sPrede erFariNger Fra de Få til de maNge.
Af Jacob Gadegaard, snart ex-projektleder på Tietgen Handelsgymnasium

Lidt studentikos titel, jeg ved det – overvejede også noget med Sisyfos. Jeg skal afslutningsvis angive, hvorfor 

jeg ikke valgt Sisyfos-titlen i stedet. Så artiklen slutter ikke med et selvmord, og jeg ved heller ikke helt, om jeg 

som 44-årig kan betragtes som ung, men jeg ved, at jeg ikke har lyst til at være projektleder igen.

På Tietgen Handelsgymnasium har vi været med i både første og anden runde af udviklingsforsøgene om ”IT 

anvendelse i de gymnasiale uddannelser”1, og jeg var med i begge runder, men fik tildelt en projektlederrolle 

i anden runde, hvor jeg blot var almindelig deltager i første runde. Det er med dette perspektiv, at jeg i denne 

artikel vil forsøge – helt subjektivt – at fremlægge mine erfaringer med at sprede erfaringer fra de få til de 

mange i lærerkollegiet. Jeg beklager den noget rodede struktur og snakkende form. For at indholdet kan give 

mening, fordrer det et lille tilbageblik og en kort præsentation af vores skoles projekter i begge runder.

ruNde 1

Her kom initiativet til skolens deltagelse fra ledelsen – helt konkret fra skolens vicedirektør, som har det 

overordnede ansvar for it. De deltagende lærere blev håndplukket. Der blev valgt undervisere, som gerne 

og helt af sig selv inddrager nye it-redskaber i undervisningen, og også forholdsvis problemfrit anvender it i 

det hele taget. Jeg var en af dem, og kan huske at jeg tænkte: ”Det kan jeg da lige så godt. Jeg ville jo gøre 

det alligevel og kan nu komme ind i en ramme, hvor der bliver mulighed for noget sparring både på skolen 

og andre steder – og jeg får så lidt ekstra timer for det! OK – jeg er med.” Mon ikke de andre deltagere i vores 

runde 1 havde nogenlunde lige så ædle motiver.

Overskriften for vores deltagelse i runde 1 var så kedelig som ”Pædagogisk it-anvendelse”, men vi slap 

alligevel igennem nåleøjet, og var en af de skoler, der blev udvalgt til at være med. Projektet bestod af tre 

delprojekter.

1. Anvendelse af Google Docs/Apps i faget Virksomhedsøkonomi

2. Udarbejdelse af en wiki-baseret læringssti til afvikling af undervisningen i faget ErhvervsCase2

3. Anvendelse af web2 værktøjer i undervisningen i Engelsk. (det var her jeg var med)

(For et mere uddybet indblik i disse - læs del- og slutrapporter om forsøgene3.

1 http://uvm.dk/Uddannelser-og-dagtilbud/Gymnasiale-uddannelser/I-fokus-paa-omraadet-gymnasiale-uddannel-
ser/It-anvendelse-i-de-gymnasiale-uddannelser
2 ErhvervsCase er et obligatorisk fag i 2.g på hhx. Eleverne skal gennem arbejdet med en ganske omfattende case 
vise, at de kan anvende de fagbegreber og modeller, de har lært i fagene Virksomhedsøkonomi og Afsætning. Typisk 
afvikles faget i 4 runder á to blokdage. Eleverne på udleveret en case – udarbejdet af en eksamenskommission. Den 
omhandler en bestemt virksomhed. En af de seneste var fx wupti.com. Virksomheden har stillet store mængder af 
internt materiale til rådighed og der vil typisk være ca. 2 timers videointerviews med forskellige medarbejdere, ligesom 
der vil være et stort omfang af eksternt materiale om branchen, konkurrenter, etc. Eleverne, som altid arbejder i grup-
per, har så to dage til at analysere materialet igennem, udvælge de væsentligste udfordringer og stille løsningsforslag 
til disse udfordringer.
3 http://uvm.dk/Uddannelser-og-dagtilbud/Gymnasiale-uddannelser/I-fokus-paa-omraadet-gymnasiale-uddannel-
ser/It-anvendelse-i-de-gymnasiale-uddannelser/~/media/UVM/Filer/Udd/Gym/PDF11/111129%20slurapport%20
tietgenskolen%20it%20anvendelse%20gym.ashx
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Endvidere skrev jeg på baggrund af mine erfaringer i runde 1 bl.a. en artikel i Engelsklærerforeningens blad 

Anglo Files. Den har et venligt menneske lagt på EMU4.)

ruNde 2 

Vores Runde 2 deltagelse havde det samme fokus og så alligevel ikke. Google Docs/Apps blev fravalgt og 

vi kørte videre med #2 og #3. Men – og det var den store forskel – deltagerne i runde 2 skulle ikke være de 

samme lærere, ikke den samme type af lærere – men i stedet lærere, som ikke af sig selv i nær samme grad 

tager teknologien til sig, inddrager og anvender den i undervisningen. Hvis et lærerkollegium deles op i tre 

grupper, så var deltagerne i første runde fra det udsnit, som er de mest it-mindede og eksperimenterende. 

Deltagerne i anden runde kom fra den store midtergruppe, som i det store og hele inddrager it i det omfang 

de skal, men heller ikke voldsomt meget mere. Der var ikke nogen med fra den – meget lille – gruppe af 

undervisere, som anser it, computere, og internettet for en decideret plage og håber på, at det nok går over. 

Fra ledelsens side blev det besluttet, at delforsøget med en wiki-baseret læringssti til ErhvervsCase nu

skulle rulles ud, så den blev benyttet i alle klasser og af alle lærere: der var altså tale om tvang. Ikke alle

13 klassers lærere var formelt med i forsøget – det var kun lærerne fra to af klasserne, altså fire i alt - men

systemet blev benyttet af alle. Denne ”tvang” viste sig faktisk at være en fordel. Der blev mugget lidt, men

idet alle kørte på samme platform, blev denne også udgangspunktet for samarbejdet mellem lærerne.

Ingen kunne undskylde sig med ”Det bruger jeg ikke, så…” Alle fik en fælles interesse i at få systemet til

at fungere. I forbindelse med introduktionen af denne læringssti blev forløbet også omorganiseret, så

der ikke længere var tale om ”én lærer til én klasse i én lektion”, således at lærertimetallet samlet blev

reduceret. Evalueringerne fra eleverne viser, at de er positive over for selve systemet, men ikke over for

vanskeligheden med at få assistance fra lærerne, og heller ikke overfor det at de ikke nødvendigvis kunne

få fat på deres egen lærer. (Jeg kender i øvrigt selv faget ErhvervsCase udmærket, da jeg selv underviser i

Afsætning, men jeg havde ikke selv 2.g klasser i sidste skoleår, hvorfor jeg ikke selv deltog.)

For Engelsk-delens vedkommende blev der udpeget/inviteret en række lærere med, som nok i varierende 

grad af sig selv ville vælge at inddrage nye it-redskaber – nogle rigtig meget, andre i betydeligt mindre 

omfang. Der var ingen, der blev tvunget til at være med. For Engelsk var der altså ikke tale om, at der blev 

rullet én fælles model ud, som alle skulle anvende. I stedet skulle vi, der havde været med i runde 1, forsøge 

at give vores erfaringer videre. Det skulle ErhvervsCase deltagerne naturligvis også.

Jeg blev som sagt – noget overraskende for mig selv - udnævnt til projektleder for vores deltagelse i runde 

2 og sad derfor med alle de praktiske koordinationsopgaver: Besøgene fra Århus Universitet, besøg fra USA, 

deltagelse i arbejdsseminarerne, indsamling af delrapporter og slutrapporter, mødeindkaldelser, afvikling af 

møder og interviews, koordination ift elevspørgeskemaer og -interview, og ikke mindst et voldsomt omfang af 

mails til og fra alle de involverede parter. Jeg forsøgte at tælle op i min mailboks, og der er formodentlig ca. 

750. Og her til sidst sidder jeg så – alt for sent – og skal uddrage mine konklusioner på artikelform.

I første omgang nogle delkonklusioner, som falder under nogle overskrifter, og der kunne være mange 

flere, men mon ikke tre er nok til at etablere et genkendeligt billede. Efterfølgende forsøger jeg at afdække 

årsagerne til disse forhold og at konkludere bredere. 

Delkonklusionerne er:

4 http://www.emu.dk/gym/fag/en/inspiration/skriftlighed/skriftlighedogrettearbejde.pdf
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lærere minder om elever…

…og er mindst lige så træge som elever i forhold til overholdelse af deadlines. Og jeg er ikke spor bedre selv 

(bare spørg Claus Gregersen). Jeg har måttet rykke adskillige gange for alt muligt. Og det gælder naturligvis 

ikke alle – der er også de lærere hvorfra det meste kommer i god tid eller til tiden.

lærere læser ikke mails…

…hvis al den væsentlige information ikke står i selve emnelinjen på mailen, så er det voldsomt sandsynligt, at 

det ikke bliver læst. Utallige er de gange hvor jeg har mailet ud til de deltagende lærere, og hvor indholdet 

at mailen fordrer svar, information eller handling – og hvor det ikke kommer, så jeg må fange disse personligt 

og spørge: ”Du har ikke svaret på, sendt mig, husket, etc, etc – kunne du ikke lige, det tager kun 5 minutter”, 

hvortil svaret ofte lyder: ”Det vidste jeg ikke jeg skulle”, eller ”Det har jeg da ikke hørt om, har du skrevet det til 

mig?”. Det har heller ingen effekt at angive mailen som ”Vigtig!”.

lærere glemmer, at de har accepteret mødeindkaldelser…

…med den konsekvens, at andre sidder og venter. Hver gang vi havde besøg fra Århus Universitet (og andre 

steder, bl.a. fra USA) måtte jeg - selvom de havde accepteret mødeindkaldelsen, det lå i deres kalender, og 

der var en reminder på - ringe til deltagerne, gå rundt i bygningen og lede efter dem, etc, etc, ligesom det er 

en grundregel at et åbningsspørgsmål/-kommentar ved et møde er: ”Hvad er det vi skal holde møde om?”. 

Det, der skulle være læst eller forberedt, vil der altid være en del der ikke har læst eller forberedt.

Fordi…

Og det er ikke fordi jeg har dårlige kolleger, eller vi har en særligt dårlig mødekultur på min skole. Kollegerne 

er faktisk gode og dygtige og jeg holder meget af dem. Jeg tror – jeg tror endda at jeg ved – at vores skole 

ikke er voldsomt anderledes end alle mulige andre skoler. (Jeg tror, at jeg ved det fordi jeg efter nogle af 

mine oplæg i forbindelse med disse forsøg ofte er blevet inviteret ud på skoler og holde foredrag eller afvikle 

pædagogiske dage for hele lærerkollegier, ligesom jeg har et firma ved siden af, som sælger til skolerne, så 

jeg er tit ude og holde kurser på skolerne eller har lærere på kursus. Her spørger jeg altid om disse ting, og jeg 

er tilbøjelig til at tro, at der er tale om en gymnasieuniversel tendens.)

Det må derfor skyldes de strukturer, systemer og rammer, og naturligvis også den arbejdspladskultur indenfor 

hvilken, vi udfører vores arbejde. Disse forhold kan medvirke til at gøre det meget vanskeligt at sprede 

erfaringer fra de få til de mange, og det gælder naturligvis i forhold til et hvilket som helst område - ikke kun 

inddragelse af it i undervisningen. Dette vanskeliggør i den grad nyudvikling.

Det sjove er, at hvis man læser afrapporteringer fra pædagogiske forsøg (og jeg har læst en del), så ser det 

ud til at alle forsøg er en succes og åbner store nye muligheder og potentialer, når det efterfølgende bliver 

forankret i den bredere praksis på skolerne. Hvis man så spørger på skolerne et år eller to efter forsøget, så er 

der faktisk næsten aldrig rigtig sket mere. Det blev ved forsøget. Dette viser vel med al uønskelig tydelighed, at 

der er noget galt. Det kan selvfølgelig skyldes noget med, at når der nu blev tildelt ressourcer, så må der også 

hellere dokumenteres en succes. Ligesom der formodentlig i forbindelse med rigtig mange udviklingsforsøg 

er tale om en hvis Hawthorne effekt: De personer, der udvælges som forsøgspersoner, er netop de, der kan 

sikre at forsøget bliver en succes, men omvendt er det måske de helt forkerte, hvis der skal ske en bredere 

forankring i den pædagogiske praksis. Eller også er der noget mere grundlæggende galt, som gør at det ikke 

vil lykkes uanset hvem der vælges som forsøgsdeltagere.
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Nogle spørgsmål og tentative svar kan måske hjælpe til at sætte spot på yderligere årsager til den inerti, der 

er, når erfaringer fra forsøg skal forankres bredere.

hvor mange mails får du i løbet af en arbejdsdag?  

Hvis det tal er ret meget højere end 10, er der en meget høj sandsynlighed for, at du også mest læser i 

emnelinjer og gætter dig til resten, eller lige skimmer det, og derfor går glip af de 5 procent af den samlede 

informationsmængde, du faktisk skulle forholde dig til, reagere på eller gøre noget konkret i forhold til? Når 

vi drukner i kommunikation, som vi i øvrigt typisk skal nå at forholde os til i en pause, en mellemtime eller 

tilsvarende, hvor vi også lige skal på toilettet, scanne et dokument, sludre med en kollega, og have en kop 

kaffe, så får vi en meget overfladisk kommunikationskultur, hvor meget ikke lykkes.

hvornår har du sidst deltaget i et møde - hvor mere end tre deltagere skulle være med – fx et 

lærerforsamlingsmøde, et teammøde, faggruppemøde, klassemøde, hvor alle kunne deltage? 

hele tiden! kom til tiden! var velforberedte! ikke sad og lavede noget andet samtidig – rettede 

opgaver, mailede, etc. - og hvor du faktisk oplevede mødet som effektivt og konstruktivt?  

Hvis dette ikke er tilfældet, er der nok en god chance for at vi som lærere betragter møder på nogenlunde 

samme måde, som alt for mange elever betragter gruppearbejde: ikke alt for vigtigt eller forpligtende, et 

pusterum hvor der kan slappes lidt af, hvor man ikke behøver forberede sig alt for grundigt, men jo nok kan 

sige noget konstruktivt undervejs. Jeg tror desværre, at det er tilfældet rigtig mange steder – det bekræftes i 

al fald, når jeg snakker med lærere på og fra andre skoler. Ledere mener til gengæld – næsten – aldrig at det 

er tilfældet på deres skole?

har i så mange timer, at det er svært at skabe rum til at prøve og gøre noget nyt?  

Det har vi på min skole, og jeg tror/ved, at det også er tilfældet på mange andre skoler. Hvis man underviser 

18 - 22 timer (kan svinge meget afhængigt fagkombination) hver uge og dette også skal forberedes, der 

skal rettes opgaver, og det medfører forskellig mødeaktivitet, så har man meget travlt. Så travlt, at der ikke er 

overskud til at udvikle nye ting. Der er ikke tid, og når du endelig har tid, så har de andre, du skal samarbejde 

med om det, ikke tid. Travlhed fører til fokus på drift og det sikre. Den overtidskultur, som desværre er udbredt 

på mange skoler, forstærker bare dette problem.

er jeres systemer nemme at bruge og er i godt uddannede til at bruge dem, eller forventes 

det, at dét har i helt styr på efter et to-timers kursus?      

Jeg oplever og hører fra mange, at systemer/teknik er en stor barriere rundt om på skolerne. Alt for mange 

skoler(s ledelser) synes at tro, at når man nu har købt udstyr (software eller hardware) så bliver det også 

brugt til undervisning. Det er ikke tilfældet! Der er meget, meget langt fra udstyr til undervisning. Det værste 

eksempel jeg kan komme i tanke om her, er de interaktive tavler. Der er spenderet millioner på at hænge 

disse op, og de bliver stort set kun brugt som projektor og lærred. Min snak med lærere bekræfter dette. Det 

er godt nok nogle dyre projektorer/lærreder, når man lige så godt kunne have brugt en hvid væg og en billig 

projektor til et par tusind. Hvis interaktive tavler for alvor skal fungere, så skal lærerne simpelt hen ændre deres 

måde at organisere og afvikle undervisning på så radikalt, at … det ikke sker. En barriere her er ”den tekniske 

fordring”: al nyt udstyr skal være mindst lige så nemt, stabilt, fleksibelt og sikkert at bruge som det man er vant 

til – og helst nemmere, mere stabilt, mere fleksibelt og mere sikkert. Og der er der ikke ret meget, der kan 

konkurrere med tavle og kridt! 
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har i også 1:1:1:1 spændetrøjen på?  

Et lokale, en klasse, en lærer, en lektion – den organiseringsform gennemsyrer store dele af organiseringen af 

undervisning på skolerne. Skemalægningen er afhængig af det. Aflønningssystemet er koblet op på det. Den 

fysiske indretning af skolen og klasseværelserne afspejler det. Det er i den grad med til at sætte begrænsninger 

for noget af den nytænkning, som er strengt nødvendigt i disse år. Med computernes, internettets og de 

trådløse netværks invasion af skolerne fungerer den traditionelle organisering – og fysiske indretning – af 

klasser og skoler meget dårligt i rigtig mange fag, men prøv lige at bryde det op, og man løber panden i en 

mur af kinesiske dimensioner.

Disse elementer – og der kunne peges på mange flere – vil gensidigt forstærke hinanden, og det har den 

konsekvens, at nyudvikling, erfaringsdeling og –spredning er meget vanskeligt af få til at fungere i praksis. Det 

vil gå rædselsfuldt langsomt. Det bliver ved forsøgene. 

På mange skoler arrangeres så den årlige pædagogiske dag, hvor lærerne pligtskyldigt hører interessante 

oplæg (de får jo også løn får at høre på det), og bagefter går langt hovedparten ud og fortsætter med at 

gøre nøjagtig det de plejer. Mon ikke de pædagogiske dage er en slags figenblad, der vælges, fordi det er så 

svært for ledelsen og de pædagogiske råd at organisere og skabe virkelig udvikling og forandring forankret 

bredt i undervisningen på skolen. Så gør vi da noget. Mange skoler, ministeriet og andre instanser, skriver 

meget om udvikling og videndeling, men det er ganske enkelt ikke det, der sker. Det, der sker, er småforsøg, 

som bliver ved forsøget, og så informationsspredning, og det er noget ganske andet end videndeling.

en kort konklusion på dette.

Der mangler rum. Rum til tidsmæssigt at fokusere på udvikling, til at sparre med kolleger om dette, til at 

forberede det, til at afprøve, fejle og til at justere. Der mangler rum i de systemer og strukturer, vi arbejder i, i 

de krav der stilles til alle mulige og umulige former for dokumentation. Studieplaner, uddannelsesbeskrivelser, 

fraværslister, elevtid, etc, etc, etc – vi skal passe meget på med at gymnasieskolerne ikke udvikler sig til at 

være systemer som egner sig bedst for undervisere (og elever) med ”velfungerende autist-tilbøjeligheder”. 

Det bør her gælde – ministerielt, på den enkelte skole, og i den enkelte klasse, at…

…det er altså bedre, at vi mister overblikket over, at der sker en hel masse, end at vi 

bevarer overblikket over, at der sker meget lidt!

hvad gør vi ved det? 

Der skal skabes rum. Alle de rammevilkår, der vanskeliggør spredning af erfaringer, nytænkning og udvikling 

skal ændres. Hvordan dette kan ske ved jeg ikke, men en eller anden form for langt sejt træk, som nok bliver 

noget længere end det lange seje træk jeg var igennem som projektleder. Det endte dog godt. Vi nåede da 

en del, stenen rullede ikke hele vejen ned igen, men vi nåede ikke nær som langt, som jeg – naivt – havde 

forestillet mig. Det sagde Helle Mathiasen også til mig, at hun ikke troede vi ville kunne – ”Tingene spreder sig 

ikke bare som ringe i vandet, Jacob”. Hun havde ret. I hovedsagen. Men ikke helt – det endte trods alt ikke 

med et selvmord, men jeg er færdig med at være projektleder. 

Tak for nu!








