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Forord
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Endvidere har vi haft et tæt samarbejde i hele forløbet med de to konsulenter: Hans
Kristensen og Orla Nielsen fra JCVU, som har været tilknyttet ITMF-projektet.
Vi takker alle for deres beredvillighed til at bidrage med erfaringer og synspunkter, når det
gælder vidensdeling ved hjælp af IT i folkeskolen. Uden deres konstruktive samarbejde
ville det ikke have været muligt at gennemføre forskningsprojektet.
Samtidig skal det understreges at de medvirkende ikke hæfter for de fremsatte
konklusioner. Disse står alene rapportens forfattere til ansvar for.
Aarhus, den 22. marts 2004
Jørgen Bang
lektor

Christian Dalsgaard,
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Arne Kjær
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O. Resumé
Rapporten behandler deling af viden mellem en afsender og en modtager. Det indebærer,
at viden kodes af afsenderen, medieres og endelig afkodes af modtageren. Gennem
rapporten skelnes mellem tre overordnede former for vidensdeling:




Vidensdeling mellem lærere omkring undervisningsforløb
Vidensdeling mellem lærere omkring eleverne
Vidensdeling mellem lærere og forældre omkring elever

Vidensdeling
Kognitivisme og socialkonstruktivisme repræsenterer to forskellige teoretiske tilgange til
vidensdeling. I modsætning til den kognitivistiske tilgang egner den
socialkonstruktivistiske tilgang sig til at beskrive processerne for vidensdeling i en
pædagogisk praksis. Det betyder, at vidensdeling i folkeskolen ikke er et spørgsmål om at
lagre, organisere og lette adgangen til mængder af information. I stedet skal
vidensdelingen tage højde for såvel afsenders som modtagers individuelle situation og
mål; såvel afsender som modtager har afgørende betydning for vidensdelingens resultat.
Konsekvensen for vidensdeling ved hjælp af IT er, at modtageren ikke får og anvender
viden fra systemet, men derimod at modtageren som udgangspunkt spørger systemet ud
fra sin egen situation. Det indebærer, at det anvendte IT-system skal være fleksibelt og
dynamisk. Systemets viden skal ikke bestå i statiske mængder af information, men
derimod i et dynamisk indhold, der løbende kan ændres. Vidensdelingen skal ikke bestå i
udveksling af information, men derimod i aktiv kommunikation, interaktion, samarbejde
og dialog.
Teknologi
LærerIntra (LI) er et intranet, som skolerne i Gedved Kommune anvendte som platform til
vidensdeling. Vidensdeling gennem LI foregår for det første i en proces, hvor lærerne
samarbejder omkring udvikling af undervisningsforløb samt deler oplysninger om
eleverne gennem anvendelsen af fælles dokumenter. For det andet foregår vidensdelingen
gennem deling af undervisningsforløb og øvrige materialer i form af dokumenter, der
lagres i en mappestruktur. Vidensdeling i LI består hovedsageligt i lagring, organisering
og levering af information, mens systemet i mindre grad lægger op til aktiv
kommunikation og interaktion. Det vurderes derfor, at LI kun i meget begrænset omfang
lægger op til fleksibel og dynamisk vidensdeling.
Projektet
I vidensdelingen mellem lærere omkring undervisningsforløb samarbejdede lærerne på
skolerne i Gedved Kommune omkring udvikling af undervisningsforløb ved hjælp af
fælles dokumenter i LI. Lærerne tilføjede løbende på dokumenterne og byggede videre på
hinandens idéer. Anvendelsen af et fælles dokument medvirkede til at skabe en
struktureret udvikling af undervisningsforløb, hvilket betød, at lærerne fastholdt deres
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idéer. I vidensdelingen mellem lærere omkring eleverne anvendte lærerne LIs logbøger til
at notere oplysninger om de enkelte elever samt om klassen. Lærerne erfarede, at de til
forældresamtaler havde mere at snakke ud fra. Derudover anvendte lærerne logbøgerne til
at dele oplysninger om eleverne. I vidensdelingen mellem lærere og forældre omkring
elever anvendte lærerne IT til at informere forældrene om eleverne. Erfaringen var, at
lærerne begyndte at oplyse mere end tidligere, samt at de begyndte at dele informationer,
de ikke før havde delt. Derudover anvendte lærerne IT til at kommunikere med
forældrene, hvilket medførte en øget kommunikation mellem lærere og forældre.
Teknologi og vidensdeling i folkeskolen
Især inden for tre områder kan anvendelsen af IT bidrage med kvalitative forbedringer af
vidensdeling i folkeskolen. For det første kan skriftlighed medvirke til øget bevidsthed og
refleksion, der kan være med til at udvikle den pædagogiske praksis. Men skriftlighed,
deriblandt skriftlig kommunikation, hverken kan eller skal erstatte lærernes implicitte
viden i praksis, men derimod kan den styrke lærernes praksis. IT kan støtte skriftligheden
gennem værktøjer såsom tekstbehandling, logbøger, e-mail og diskussionsfora. For det
andet kan diskussion og dialog omkring eksempelvis delte undervisningsforløb styrke
vidensdelingen, idet lærerne kan stille hinanden spørgsmål ud fra egen situation. ITværktøjer såsom diskussionsfora og e-mail kan støtte diskussion og dialog. For det tredje
skal vidensdelingen tage form af deling af redskaber. Redskaber kan være idéer, tanker,
materialer, opgaver, erfaringer, etc., som typisk indgår i et undervisningsforløb. En
forståelse af deling af viden som deling af redskaber betyder, at der ikke er tale om deling
af absolut, objektiv viden, men om deling af redskaber, der kan tolkes forskelligt og
anvendes i forskellige sammenhænge. Derfor skal lærerne ikke dele fuldstændige
undervisningsforløb, men skal dele redskaber, der anvendes i tilrettelæggelsen af
undervisningsforløb. IT kan især i form af søgefunktioner styrke lærernes deling af
redskaber.
Vidensdeling som kompetenceudvikling
En øget kompetenceudvikling gennem vidensdeling forudsætter en kultur- og
organisationsudvikling, hvor refleksion og samarbejde fremmes. Det indebærer ændringer
i lærernes arbejdsprocesser. Refleksion over praksis kan styrkes ved at indarbejde
arbejdsprocesser, hvor lærerne løbende nedskriver tanker om eller kommentarer til
henholdsvis redskaber og elever. Samarbejde kan styrkes gennem lærernes deling af
redskaber og oplysninger om eleverne. Det indebærer arbejdsprocesser, hvor lærerne
skriver og deler redskaber samt knytter kommentarer til egne og andres redskaber.
Samarbejde kan samtidig styrkes gennem øget kommunikation og interaktion, hvor
lærerne diskuterer, udvider og ændrer viden. En høj grad af skriftlighed samt anvendelsen
af intra- eller internet, e-mail og diskussionsfora er en forudsætning for øget refleksion og
samarbejde.
Projektet på skolerne i Gedved Kommune har vist, at vidensdeling ved hjælp af IT kan
være medvirkende til at udvikle den pædagogiske praksis og styrke forholdet mellem
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lærere og forældre. Samtidig viste projektet, at en øget vidensdeling skal ske i
sammenhæng med en kultur- og organisationsudvikling, der ændrer lærernes
arbejdsprocesser. I projektet blev identificeret en række potentielle barrierer for
vidensdeling ved hjælp af IT. Barriererne indbefatter lærernes begrænsede skriftlighed,
deres tilbageholdenhed over for at dele redskaber med andre samt deres begrænsede
samarbejde. Samtidig har valget af IT-system stor betydning for vidensdelingen; det er
vigtigt, at skolen vælger et system, der støtter kommunikation, interaktion, samarbejde og
dialog. Det er ligeledes afgørende, at lærerne har let adgang til IT. Endelig skal det
understreges, at en kultur- og organisationsudvikling i folkeskolen med henblik på øget
vidensdeling kræver tid; det er en forandringsproces, som rører ved grundlæggende
aspekter i den hidtidige lærerrolle.
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1. Indledning
Målet for ITMF-projekt 386: Vidensdeling ved hjælp af Intranet er at opbygge et lokalt og
fælleskommunalt konferenceområde til kommunikation, udveksling, udvikling og
opbevaring af undervisningsforløb på de 4 kommuneskoler i Gedved Kommune for på den
måde at samle og koordinere kommunens lærer- og undervisningsresurser.
Forskningsprojektet: Vidensdeling ved hjælp af IT i folkeskolen er en del af ITMF-projeket
386 og har indsamlet empiri i tilknytning til projektet.

1.1. Forskningsprojektets mål
Forskningsprojektets mål er at foretage en teoretisk indkredsning af


et relevant vidensdelingsbegreb i forhold til undervisning i folkeskolen, herunder
undersøge
 sammenhængen mellem læringsformer og vidensdeling
 samarbejdsformer i folkeskolen og vidensdeling
 skolekulturen og vidensdeling ved hjælp af IT.

Undersøgelsen er gennemført med udgangspunkt i en empirisk undersøgelse og analyse af
potentialer og barrierer for vidensdeling på skolerne i Gedved Kommune.
Samtidig har forskerne haft til opgave at indgå som dialogpartner med de øvrige deltagere
i projektet.
Denne forskningsrapport skal ikke læses som en evaluering af ITMF-projekt 386:
Vidensdeling ved hjælp af Intranet, selvom det ikke kan undgås at der fremsættes kritiske
bemærkninger om projektet - både positive og skeptiske. En systematisk evaluering
foretages i andet regi og af andre personer end forfatterne til denne rapport.

1.2. Dataindsamling
Dataindsamlingen er gennemført som en række fokusgruppeinterviews med lærere fra de
fire skoler i Gedved Kommune: Gedved Skole, Hovedgård Skole, Søvind Skole og
Østbirk Skole, som har arbejdet med samme emne i forbindelse med implementeringen af
Intranet-løsningen. Interviewene blev gennemført i to omgange – midt i projektet: den 26.
og 27. marts 2003 og ved projektets afslutning den 2. og 3. december 2003.
Møderne var samtidig de eneste på tværs af skolerne hvor projektets deltagere havde
mulighed for at udveksle erfaringer med henblik på øget samarbejde.
I marts gennemførtes interviews med følgende grupper



Skole-hjem samarbejde 1
Skole-hjem samarbejde 2
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IKT og skolebibliotek 1
IKT og skolebibliotek 2
Logbøger
Dansk
Matematik
Billedkunst
Valgfrie fag

Og i december med grupperne:






Skole-hjem samarbejde
IKT og skolebibliotek
Logbøger/årsplan
Idræt
Faggrupper samlet

Efterfølgende er de båndede interviews blevet udskrevet – i alt 304 sider.
Parallelt med indsamlingen af empiriske data er der foretaget teoretiske studier af
vidensdeling/knowledge management teori, læringsteori og kompetenceudvikling.

1.3. Analysemetoden
Alle interviews er gennemført som semistrukturerede kvalitative interviews. Dvs. der har
ligget en overordnet plan for interviewene med angivelse af hvilke problemstillinger, som
skulle belyses, men uden at rækkefølgen var fastlagt (jf. Kvale, 1994).
Der har været tale om fokusgruppeinterviews med lærere på tværs af skolerne rubriceret
efter de emnekredse de arbejder i det overordnede ITMF-projekt. Denne interviewform er
valgt, fordi fokus for undersøgelsen har været samarbejdsrelationer på skolerne, rutiner og
vaner samt fælles visioner for, hvordan fremtiden kunne komme til at se ud med deling af
viden mellem de involverede. Individuelle udsagn har primært haft interesse i relation til
de reaktioner, de satte i gang i gruppen.
Målet har ikke været at identificere forskelle skolerne imellem. Det er den generelle
forståelse af de problemer, der er forbundet med vidensdeling i folkeskolen i dag, som
søges belyst med henblik på at understøtte og opkvalificere processen gennem IT-støtte.
Som konsekvens heraf bindes udtalelserne i rapporten ikke op på personnavn.
Pointen med det kvalitative forskningsinterview er at få interviewpersonen eller
interviewpersonerne til med egne ord at gøre rede for en problemstilling, som vedrører
dem selv og den gruppe de arbejder i til daglig. Det er samtidig en form, som giver
optimale muligheder for at stille uddybende spørgsmål og på den måde følge op på
udsagn.
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Da forskernes opgave i projektet også har været ’at være dialogpartner med de øvrige
deltagere i projektet’ har den åbne form i det kvalitative interview ofte udviklet sig til en
egentlig dialog. Metodisk set har projektet således delvis haft karakter af aktionsforskning,
hvor forskerne har været en integreret del af processen og bidraget til dens udvikling.
De indsamlede interviews er efterfølgende blevet udskrevet (304 sider) og indekseret med
henblik på analyse. Selve analysen er gennemført med inspiration fra Turners version af
'Grounded Theory', hvor der lægges vægt på teoretiske refleksioner udarbejdet på
baggrund af kategorial inddeling af empirien (jf. Turner, 1981).

1.4. Forskningsrapporten
Undersøgelsens resultater fremlægges i fem kapitler med fokus på






vidensdeling i folkeskolen i teoretisk perspektiv (kap. 2)
teknologi i relation til vidensdeling med udgangspunkt i LærerIntra (LI) (kap. 3)
vidensdeling på skolerne i Gedved Kommune (kap. 4)
teknologi og vidensdeling i folkeskolen (kap. 5)
vidensdeling som kompetenceudvikling (kap.6)

De indsamlede interviews (304 siders udskrift) rummer selvsagt flere nuancer, end vi har
valgt at præsentere i denne rapport. Vi har uddraget nogle hovedtendenser og forsøgt at
sætte dem ind i en teoretisk sammenhæng i forhold til vidensdeling, læringsteori,
kompetenceudvikling og skolekultur. Hvis det ønskes, kan det omfattende
interviewmateriale stilles til rådighed på CD-ROM.
Fremstillingsmæssigt har vi tilstræbt at rapporten skal kunne læses af alle med interesse
for folkeskolens videre udvikling, derfor har vi bevidst anvendt plads på at forklare alle
teoretiske tilgange.
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2. Vidensdeling
I denne del gives en teoretisk behandling af vidensdeling i folkeskolen. Vidensdeling i
folkeskolen kan have forskellige formål, men i indeværende rapport fokuseres på
vidensdeling med henblik på at udvikle lærernes pædagogiske praksis samt at give
forældrene indsigt i den pædagogiske praksis. Dette har samtidig været fokus for projektet
på skolerne i Gedved Kommune.
Omdrejningspunktet for vidensdeling i folkeskolen er en pædagogisk praksis. Hensigten er
at dele viden om samt at udvikle den pædagogiske praksis. For det første skal lærerne dele
viden om deres praksis med hinanden med henblik på udvikling af egen praksis. For det
andet skal lærerne dele viden om deres praksis med forældrene for at give dem en indsigt i
elevernes undervisning. Den teoretiske behandling af vidensdeling tager udgangspunkt i
følgende tre former for vidensdeling:




Vidensdeling mellem lærere omkring undervisningsforløb
Vidensdeling mellem lærere omkring eleverne
Vidensdeling mellem lærere og forældre omkring elever

Hensigten i det følgende er at undersøge forudsætningerne for de tre forskellige former for
vidensdeling i folkeskolen. Spørgsmålet er, hvordan de forskellige former for vidensdeling
organiseres: Hvordan deles viden om en pædagogisk praksis?
Da fokus i denne rapport er på IT-støttet vidensdeling, behandles den form for
vidensdeling, hvor viden trækkes ud af praksis og medieres; der er tale om vidensdeling
som medieret kommunikation. Udgangspunktet for behandlingen af vidensdeling er
modellen i figur 1, der illustrerer faserne i vidensdeling forstået som medieret
kommunikation mellem en afsender og en modtager. Viden skal af afsenderen trækkes ud
af praksis, kodes og medieres, hvorefter den transmitteres til og afkodes af modtageren.
Kodning

Mediering

Viden
om en pædagogisk
praksis

Afkodning

Viden
om en pædagogisk
praksis

Figur 1
Det er væsentligt at skelne mellem vidensdeling og informationsformidling.
Informationsformidling er et spørgsmål om uddeling eller udveksling af information, og
den består ganske enkelt i, at information videregives eller sendes til modtageren. Når
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informationen er modtaget, er den formidlet. Vidensdeling derimod kræver, at modtageren
aktivt tager viden til sig og anvender den i en eller anden sammenhæng.
En identifikation af forudsætningerne for vidensdeling kræver et vidensbegreb og en
læringsteori. Et vidensbegreb opstiller rammerne for kodningen af viden, mens
læringsteorien bestemmer rammerne for afkodningen. Et vidensbegreb bidrager med en
opfattelse af viden i og om praksis. I relation til figur 1 er spørgsmålet: Hvad kan deles,
eller hvad kan trækkes ud af praksis? Før viden kan trækkes ud af praksis, medieres og
dermed transmitteres til modtageren, skal den ekspliciteres. Spørgsmålet er, om det er
muligt at eksplicitere og dele al viden om praksis, eller om kun visse aspekter af praksis
kan deles. Som udgangspunkt er spørgsmålet, hvad karakteren er af viden om en praksis. I
relation til lærernes vidensdeling med henblik på udvikling af den pædagogiske praksis er
spørgsmålet desuden, hvilken viden læreren anvender i varetagelsen af en pædagogisk
praksis. Med baggrund i hvilken viden handler læreren i den pædagogiske praksis, og
hvad anvender læreren i tilrettelæggelsen af den pædagogiske praksis? En læringsteori
bidrager med en opfattelse af, hvordan mennesket tilegner sig viden. Vidensdeling er en
læreproces, hvor individet tilegner sig ny viden, og spørgsmålet er, hvordan modtageren
tilegner sig den medierede viden. Endelig kræver en identifikation af mulighederne for
vidensdeling et indblik i den praksis, hvori viden skal deles, det vil sige den pædagogiske
praksis.
Gennem en teoretisk diskussion af vidensbegrebet og læringsteori behandles nedenfor en
række problemstillinger, der knytter sig til IT-støttet vidensdeling. Vidensdeling
diskuteres med udgangspunkt i de to teoretiske tilgange, kognitivisme og konstruktivisme.
Kognitivisme og konstruktivisme repræsenterer to forskellige opfattelser af viden om
praksis samt af, hvordan mennesket anvender viden til at handle i praksis. Dermed
repræsenterer de forskellige forståelser af, hvad der kan deles og hvordan. Deres
vidensbegreber opstiller med andre ord forskellige rammer og betingelser for kodningen.
Kognitivismens henholdsvis konstruktivismens teorier om læring repræsenterer ligeledes
forskellige opfattelser af, hvordan mennesket tilegner sig viden. De opstiller dermed
forskellige rammer for afkodningen.

2.1. Kognitivistisk vidensdeling
Kognitivismen beskæftiger sig med menneskets kognitive eller intellektuelle egenskaber.
Ifølge det kognitivistiske vidensbegreb findes der en struktur i menneskets tankeprocesser.
Mennesket erkender ud fra biologisk bestemte, kognitive mekanismer i hjernen. Tænkning
forstås som behandling af objektiv information, som mennesket modtager fra den ydre
verden. Menneskets kognitive mekanismer behandler informationen, og dermed tilegner
mennesket sig viden. Howard Gardners teori om multiple intelligenser er en kognitivistisk
teori. Gardner (1983, s. 55) skriver:
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“Over the course of evolution, human beings have come to possess a number
of special-purpose information-processing devices, often termed
“computational mechanisms.””
Da viden er behandling af objektiv information, er viden ligeledes objektiv. Mennesket
kan med andre ord opnå objektiv viden om en ydre verden, der eksisterer uafhængigt af
mennesket. Det betyder, at en computer (i princippet) kan behandle information på samme
måde som menneskets hjerne. Det indebærer, at det kognitivistiske vidensbegreb er
objektivistisk, hvilket betyder, at viden er objektiv og kan ekspliciteres. Ifølge dette
vidensbegreb består viden af objektive kendsgerninger (eller information) og regler i
informationsbehandlingen. Det kognitivistiske vidensbegreb implicerer en bestemt tilgang
til menneskets handlinger i praksis. Som Steen Wackerhausen (1991, s. 89) skriver er
konsekvensen, at verden og dermed menneskelig praksis kan forklares udtømmende
gennem eksplicitte udsagn. Donald A. Schön (1991, s. 3-4) betegner denne tilgang til
handlinger og praksis som ”technical rationality”:
“Technical rationality holds that practitioners are instrumental problem
solvers who select technical means best suited to particular purposes.
Rigorous professional practitioners solve well-formed instrumental
problems by applying theory and technique derived from systematic,
preferably scientific knowledge.”
Wacherhausen (1991, s. 90) skriver tilsvarende om denne tilgang:
”En rationel og videnskabsbaseret praksis, herunder en kompetent praktiker,
er karakteriseret ved en regelfølgende applikation af eksplicit viden.
Kompetencen hos fagudøveren er således konstitueret af eksplicit viden og
regel-baserede færdigheder i at anvende den eksplicitte viden på givne
problemområder. Vi får således formlen: Kompetence: Eksplicit viden +
Regel-baserede færdigheder”
Lucy Suchman (1987, s. ix og 28) skriver endvidere, at mennesket ifølge den
kognitivistiske tilgang handler ud fra logiske planer. Menneskets praksis består i en
sekvens af handlinger, der skal udføre en fastlagt og forudbestemt plan. Det betyder, at
mennesket i en praksis planlægger en rækkefølge for sine handlinger forud for selve
handlingerne. Der eksisterer logiske strukturer i menneskets handlinger, hvilket betyder, at
handlingerne kan beskrives i fastlagte mønstre; handlingerne følger procedurer, der kan
ekspliciteres.
Idet viden ifølge det kognitivistiske vidensbegreb er objektiv og består i kendsgerninger
og regler, der kan ekspliciteres, er det muligt at mediere og dele viden om praksis. Idet
handlingsmønstre samtidig kan ekspliciteres, er det desuden muligt at mediere og dele
menneskets viden i praksis. Ifølge den kognitivistiske læringsteori er læring
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informationsbehandling. Mennesket tilegner sig viden gennem behandling af information
ud fra bestemte strukturer i tænkningen. Kognitivismens objektivistiske vidensbegreb
indebærer, at det er muligt at overføre viden fra afsender til modtager. Det betyder, at
afkodning er behandling af objektiv information. Information er objektiv, hvilket betyder,
at viden kan ekspliciteres, kodes, medieres og dermed overføres direkte til modtageren
(jvf. figur 1).
Ifølge den kognitivistiske tilgang er det muligt at kode og afkode al viden i og om praksis i
form af eksplicit information.
Den kognitivistiske tilgang får betydning for, hvordan IT kan anvendes til vidensdeling.
Vidensdeling er ifølge den kognitivistiske tilgang et spørgsmål om ”knowledge
management”; viden skal lagres, organiseres, administreres og endelig overføres eller
leveres. Opgaven består i at skabe et IT-system, hvori information er lagret sådan, at
modtagerens adgang til informationerne er så let som mulig. Dermed er organisering af
information og søgeværktøjer centrale for systemer til ”knowledge management”. Ifølge
teorien om ”knowledge management” kan vidensorganisering inddeles i tre niveauer:
”Niveau 1 er selve systemet til lagring af informationer, organisering af
adgang, søgning og distribution - i praksis ofte et web-baseret intranet. Det
egentlige input af informationer i systemet foregår på niveau 2. Her lægges
informationer fra medarbejderne ind, organiseres, grupperes og trækkes ud
igen af medarbejdere i forbindelse med deres løsning af forskellige opgaver
- fx reparation og vedligeholdelse af kompliceret udstyr eller præsentation af
produkter. På Niveau 3 bearbejdes informationer til en mere samlet viden
om organisationen - virksomheden.” (Bang, 2004, s. 15)
Ifølge den kognitivistiske tilgang er vidensdeling ved hjælp af IT et spørgsmål om at lagre,
organisere og lette adgangen til mængder af information. Et IT-system til vidensdeling kan
betragtes som en container for viden, eksempelvis i form af en database.

2.2. Konstruktivistisk vidensdeling
Det konstruktivistiske vidensbegreb er et opgør med det kognitivistiske vidensbegreb.
Ifølge det konstruktivistiske vidensbegreb er viden en menneskelig konstruktion.
Mennesket besidder en intentionalitet og retter sig mod verden, hvilket betyder, at
mennesket bidrager aktivt til konstruktionen af viden. Mennesket modtager ikke passivt
information, der dernæst behandles; mennesket indtager i stedet en bestemt attitude eller
indstilling mod verden, før det erkender. Det betyder, at verden eksisterer som verden for
mennesket.
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Ifølge en socialkonstruktivistisk1 tilgang er menneskets aktivitet grundlaget for
erkendelsen. Mennesket betragtes som et socialt og praktisk væsen, der eksisterer i og
interagerer med verden. Det betyder, at mennesket kun eksisterer og erkender i relation til
sin aktivitet i en social og praktisk kontekst. Menneskets aktivitet er rettet mod mål i den
fysiske verden, og mennesket opnår viden om verden ved at tage verden i brug i relation
til sin målrettede aktivitet. Det betyder, at menneskets aktivitet medieres, og i forlængelse
heraf forstås viden som redskaber, der medierer målrettet aktivitet. Viden består i den
medierede relation mellem menneske og verden. Redskaber kan være såvel fysiske
genstande som begreber eller teorier. Pointen er, at hverken den objektive fysiske
genstand eller det eksplicitte begreb udgør et redskab, før det anvendes i relation til et
subjektivt forstået mål. Derfor er viden hverken objektiv eller subjektiv. Viden konstrueres
i relationen mellem menneskets målrettede aktivitet og verdens reaktion. Derfor er viden
bundet i og afhængig af den praksis, hvori den anvendes.
Den socialkonstruktivistiske opfattelse af menneskets handlinger eller nærmere aktivitet i
praksis adskiller sig fra den kognitiviststiske opfattelse. Udgangspunktet er, at aktivitet er
situeret. Lucy Suchman (1987, s. 50) skriver om begrebet situerede handlinger (”situated
actions”):
“That term underscores the view that every course of action depends in
essential ways upon its material and social circumstances. Rather than
attempting to abstract action away from its circumstances and represent it
as a rational plan, the approach is to study how people use their
circumstances to achieve intelligent action.”
Det betyder, at menneskets aktivitet ikke følger faste procedurer, men derimod er fleksible
og formes i menneskets interaktion med praksis. Ifølge Jean Lave og Etienne Wenger
(1991) eksisterer viden i praksisfællesskaber. Lave og Wengers tankegang lægger stor
vægt på betydningen af de fysiske og sociale betingelser for menneskets aktivitet. Det er
dog vigtigt ikke udelukkende at fokusere på praksis og dens konstitution. Den afgør ikke
alene menneskets aktivitet. Med reference specielt til Lave & Wenger skriver Bente
Elkjaer (2000, s. 352):
“However, in their attempt to contextualize and situate learning and
knowledge in practice, they tend to disregard the individual experience.”
Socialkonstruktivister er enige om, at viden er knyttet til praksis, samt at aktivitet er
situeret, men spørgsmålet er, hvad der lægges i begrebet ”situeret”. John Dewey (1938, s.
42) definerer en situation som interaktionen mellem individets indre forhold (”internal
conditions”) og verdens objektive forhold (”objective conditions”). Dewey tillægger de
indre og de ydre, objektive forhold lige stor betydning for menneskets erkendelse, mens
1

Der findes forskellige konstruktivistiske retninger; i denne rapport behandles en socialkonstruktivistisk
retning.
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især Lave & Wenger (1991) vægter de ydre forhold højest. Hvad Lave & Wenger ikke
beskæftiger sig med, er fokus for Deweys erfaringsfilosofi - nemlig menneskets
målrettethed. Ifølge Dewey (1925, s. 373-374) handler mennesket med et mål for øje, et
”end-in-view”. Det betyder, at menneskets aktivitet sigter mod et endemål. Mennesket
anvender verdens objektive forhold som redskaber til at nå målet. Ifølge Dewey (1916, s.
29) er det aktivitetens mål, der giver verden en mening eller betydning. Det betyder, at
viden ikke blot er bundet af den fysiske kontekst i en praksis, men at den samtidig er
bundet af den målrettethed, hvormed mennesket møder praksis. Viden er derfor
interaktion mellem menneskets målrettethed og praksisens fysiske betingelser. Situeret
aktivitet skal ligeledes forstås i lyset af denne interaktion.
Væsentligt for denne socialkonstruktivistiske tilgang er, at mennesket i en praksis udfører
målrettede aktiviteter gennem anvendelsen af redskaber. Denne skelnen mellem redskaber
og aktiviteter er vigtig i relation til vidensdeling. Aktiviteter bunder som nævnt i en
målrettethed og i en situeret forståelse af praksis, hvorfor aktiviteter ikke kan ekspliciteres.
Redskaber derimod er fysiske genstande eller sproglige begreber, hvilke kan ekspliciteres.
I relation hertil kan man skelne mellem operationel viden og deklarativ viden. Operationel
viden relaterer sig til menneskets aktiviteter i praksis. Operationel viden er implicit og
bundet til praksis, til en situation og til den subjektivt indforståede målrettede aktivitet;
operationel viden kan derfor ikke ekspliciteres. Deklarativ viden er sprogliggjort viden og
er derfor per definition eksplicit. Den skal forstås som redskaber, der ingen betydning
bærer i sig selv. Et redskab får først en betydning for mennesket, når mennesket anvender
det i en aktivitet. Når mennesket anvender redskabet i en aktivitet, er der imidlertid ikke
længere tale om deklarativ, men om operationel viden. Med andre ord forsvinder et
redskabs betydning, når operationel viden forsøges ekspliciteret i form af deklarativ viden.
Det vil sige, at betydningen af et redskab (deklarativ viden) ikke kan fjernes fra aktiviteter
i praksis (operationel viden).
En væsentlig pointe er, at deklarativ viden i form af videnskabelige teorier og abstrakte
begreber skal forstås som redskaber for menneskets aktivitet. Dewey (1925, s. 117)
skriver:
“Standardizations, formulae, generalizations, principles, universals, have
their place, but the place is that of being instrumental to better
approximation to what is unique and unrepeatable.”
Deklarativ viden har stor betydning for udviklingen af menneskets operationelle viden.
Det er dog samtidig vigtigt, at mennesket sagtens kan erkende og handle uden at tilegne
sig deklarativ viden. Hvis man ønsker at udvikle praksis, er det imidlertid nødvendigt at
besidde deklarativ viden i form af bevidste begreber og teorier om praksis. Deklarativ
viden skaber en bevidsthed, hvilket er forudsætningen for refleksion over praksis; en
refleksion der bevæger sig ud over et umiddelbart forhold til praksis. Deklarativ viden kan
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dog ikke erstatte menneskets operationelle viden og dens iboende umiddelbare aktivitet i
praksis, hvorfor deklarativ viden ikke kan betegnes som en eksplicitering af operationel
viden. Deklarativ viden er netop et produkt af menneskets aktivitet i praksis, hvorfor den
ikke eksisterer uafhængigt af praksis. Suchman (1987, s. 50) skriver, at “plans are
representations of situated actions”. Som Elkjaer (2000, s. 352) skriver, er konsekvensen
for den socialkonstruktivistiske teori:
“It leads to a theory of learning and knowledge that combines actions and
reflective thinking, personal development and development of the social
context.”
Denne socialkonstruktivistiske tilgang benægter derfor ikke eksistensen af regler, planer,
teorier og begreber, men afviser dog, at de er grundlaget for mennesket aktivitet, samt at
viden udelukkende og primært udgøres af dem. Wacherhausen (1991, s. 106) skriver, at
menneskets aktivitet derimod baseres på eksplicit viden og regelbaserede færdigheder
såvel som på en tavs viden og regelløse færdigheder, hvilket svarer til deklarativ og
operationel viden. Schön (1991, s. 25) skriver ligeledes om mulighederne for at
eksplicitere aktivitet og kompetence eller viden-i-praksis:
“Whatever language we may employ, however, our descriptions of knowingin-action are always constructions. They are always attempts to put into
explicit, symbolic form a kind of intelligence that begins by being tacit and
spontaneous.”
Chris Argyris og Donald A. Schön (1978) pointerer, at der er forskel på de teorier,
mennesket tror det handler ud fra, og de teorier, det rent faktisk anvender i praksis. som
henholdsvis ”espoused theory of action” og ”theory-in-use”. Konsekvensen er, at “We
cannot learn what someone’s theory-in-use is simply by asking him.” (Argyris og Schön,
1978, s. 7).
Idet viden er situeret og eksisterer i situationer i praksis, der ikke kan ekspliciteres, er det
ikke muligt at mediere og dele al viden om praksis. Teorier og begreber er dog eksplicitte,
og de eksisterer ikke direkte og umiddelbart i praksis. De kan ekspliciteres og trækkes ud
af praksis, men de har stadig kun betydning i relation til praksisen.
Ifølge den socialkonstruktivistiske læringsteori lærer mennesket gennem målrettet
aktivitet i praksis. Som Lave og Wenger (1991, s. 98) skriver, er læring situeret, og
mennesket lærer gennem deltagelse i praksis. Lave og Wenger (1991, s. 29) taler om
læring gennem legitim perifer deltagelse:
“It [legitim perifer deltagelse] concerns the process by which newcomers
become part of a community of practice. A person’s intentions to learn are
engaged and the meaning of learning is configured through the process of
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becoming a full participant in a sociocultural practice. This social process
includes, indeed it subsumes, the learning of knowledgeable skills.”
Mennesket tilegner sig viden ved i en given situation at anvende redskaber med baggrund
i en målrettethed. Redskaber - fysiske genstande såvel som teorier og begreber - kan
ekspliciteres, kodes og medieres. Afkodningen kræver, at modtageren selv tager
redskaberne i brug i relation til en situation, der svarer til situationen, hvori redskaberne
blev kodet, samt at modtageren besidder samme målrettethed i sin aktivitet som
afsenderen. Forudsætningen for at dele viden er med andre ord, at afsender og modtager
deler situation og målrettethed.
Kodning, mediering, deling og afkodning af viden er ifølge den socialkonstruktivistiske
tilgang begrænset og desuden meget vanskelig. Det er ikke muligt at mediere og dele al
viden, da medieringen forudsætter, at viden ekspliciteres og fjernes fra praksis. I
kodningen medieres praksisens redskaber, men medieringen kan ikke indbefatte
redskabets mening, da den er knyttet til menneskets målrettede aktivitet i en situation.
Først når modtageren aktivt afkoder den medierede viden gennem anvendelse af
redskaberne, konstrueres viden.
Vidensdeling ifølge en socialkonstruktivistisk tankegang må derfor nødvendigvis fokusere
på afsenderens såvel som modtagerens situation og målrettethed - og ikke på behandling
af information, der besidder en objektiv betydning, når det kodes. Viden afhænger af
afsenderen såvel som af modtageren, der begge har afgørende betydning for
vidensdelingens resultat.
Ifølge den socialkonstruktivistiske tilgang er det ikke muligt at kode operationel viden,
men derimod deklarativ viden, der afkodes, idet modtageren anvender den som redskaber
i egen praksis.
Den socialkonstruktivistiske tilgang får betydning for, hvordan IT kan anvendes til
vidensdeling. Først og fremmest kræver socialkonstruktivismen et alternativ til
”knowledge management”. Vidensdeling er ikke et spørgsmål om at lagre, organisere og
lette adgangen til mængder af information. Som udgangspunkt kan viden om en praksis
ikke ekspliciteres og deles. Derfor er vidensdeling i stedet et spørgsmål om deling af
redskaber. Derudover er det ikke givet, i hvilke aktiviteter de delte redskaber skal
anvendes; den aktivitet, redskabet skal anvendes i, er ikke bestemt af redskabet, men af
modtagerens situation og målrettethed.
Vidensdeling ved hjælp af et IT-system er ikke et spørgsmål om, at modtageren får viden
fra systemet og anvender det, men derimod at modtageren som udgangspunkt spørger
systemet ud fra egen situation og målrettethed. Anvendelsen af viden eller redskaber er
derfor ikke fastlagt, men relativ til modtageren. Det indebærer, at et system til
vidensdeling skal være fleksibelt og dynamisk. De delte redskaber kan ikke umiddelbart
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trækkes ud af et system og implementeres i aktiviteter. Det er derfor vigtigt, at systemet
anvendes med bevidstheden om, at al viden ikke befinder sig i systemet. Systemet kan kun
rumme redskaber i form af deklarativ viden, hvilket indebærer, at de delte redskaber skal
formuleres med henblik på anvendelse i aktiviteter. Den delte viden skal med andre ord
ikke tage form af opskrifter på aktiviteter. Den relative anvendelse af redskaber samt
modtagerens spørgsmål til redskaberne indebærer, at et system til vidensdeling skal støtte
interaktion mellem afsender og modtager. Systemets viden skal ikke bestå i statiske
mængder af information, men derimod i dynamiske redskaber, der kan ændres.
Vidensdeling er ikke udveksling af information, men aktiv kommunikation, interaktion,
samarbejde og dialog.
For at støtte denne form for vidensdeling er det nødvendigt at bevæge sig fra
administrations- og ”knowledge management”-systemer til samarbejds- og
kommunikationssystemer. Der findes i dag systemer, der kan betegnes som samarbejdsog kommunikationssystemer2, men de er ikke udviklet bevidst med henblik på denne form
for vidensdeling. Der er derfor behov for mere forskning og for en målrettet indsats for
udvikling af systemer til vidensdeling. Der er behov for systemer, der lægger vægt på
begreber som interaktion, samarbejde, dialog, kommunikation, fleksibilitet og dynamik.

2.3. Den pædagogiske praksis
Den sidste forudsætning for at identificere mulighederne for vidensdeling er et indblik i
den praksis, hvori vidensdelingen skal finde sted. Derfor er spørgsmålet, hvordan den
pædagogiske praksis er tilrettelagt. Fokus for vidensdeling i folkeskolen er deling af
lærernes viden om en pædagogisk praksis. Hensigten er, at lærerne gennem
vidensdelingen udvikler deres praksis, samt at forældrene opnår en indsigt i elevernes
skolegang. Lærerne skal gennem vidensdeling så vidt muligt dele deres pædagogiske
praksis med andre lærere og i en eller anden udstrækning med forældre.
I den forstand, at lærerne i folkeskolen skal varetage en pædagogisk praksis, har de samme
arbejdsopgaver. Betragtet på et overordnet niveau deler afsender og modtager med andre
ord praksis. Lærernes praksis kan imidlertid adskille sig på flere områder. For det første
har den enkelte lærers pædagogiske tilgang betydning for, hvilken viden læreren har brug
for i sin tilrettelæggelse og varetagelse af et undervisningsforløb. Spørgsmålet er, hvad et
undervisningsforløb består i; løser eleverne eksempelvis faste opgaver, eller arbejder de i
mere fleksible forløb med udgangspunkt i problemstillinger? For det andet underviser
lærerne ikke nødvendigvis samme klassetrin, og for det tredje underviser lærerne ikke
nødvendigvis i samme fag. Lærerne har derfor ikke nødvendigvis brug for de samme
materialer, de anvender dem ikke på samme måde, og er derfor heller ikke interesseret i
samme aspekter af praksis med henblik på deling af viden. Mens lærerne i en vis grad er
fælles om en pædagogisk praksis, deler lærere og forældre ikke praksis. Den viden,
lærerne henholdsvis forældrene deler om eleverne, er opstået i forskellige praksisser. Det
2

Eksempelvis BSCW, Claroline, FirstClass og QuickPlace.
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betyder, at den viden, der skal deles mellem lærere såvel som mellem lærere og forældre,
ikke anvendes på samme måde af afsender og modtager. Lærerne i Gedved Kommune
berørte netop dette:
”Hvis én får en alle tiders idé, så gør jeg det samme på min måde.” (Marts,
s. 163)3
”Det er ikke sikkert, at det [undervisningsforløbet] passer ind i mit
temperament og til det, jeg skal i gang med - men man kan vel få idéer.”
(Marts, s. 107)
Konsekvensen er, at varetagelse af en pædagogisk praksis ikke er et spørgsmål om, at
læreren adopterer og implementerer den delte viden. Vidensdeling i en pædagogisk
praksis er ikke udveksling af information, eftersom det ikke er givet, hvordan en bestemt
mængde information skal anvendes af modtageren. Det betyder, at den kognitivistiske
tilgang ikke kan beskrive disse processer for lærernes deling og anvendelse af viden i en
pædagogisk praksis. Det betyder samtidig, at IT-systemer til ”knowledge management”
ikke egner sig vidensdeling i folkeskolen. Det skal dog påpeges, at systemer til
”knowledge management” kan være velegnede i tilknytning til arbejdsprocesser i andre
organisationer. Anvendelsen af systemer til ”knowledge management” forudsætter, at
arbejdsprocesser kan formaliseres og struktureres ned til mindste detalje; det vil sige, at
der vil være tale om mekaniske systemer præget af automatik og rutine.
I en pædagogisk praksis er den socialkonstruktivistiske tilgang derimod egnet til at
beskrive og forklare processer for lærernes vidensdeling. Det betyder, at dynamiske ITsystemer, der støtter aktiv kommunikation, interaktion, samarbejde og dialog, egner sig til
vidensdeling i en pædagogisk praksis. Derfor vælges det i den resterende del af rapporten
at belyse vidensdeling ud fra en socialkonstruktivistisk tilgang. Og derfor vælges i det
følgende at anvende betegnelsen deling af redskaber om deling af lærernes ressourcer
såsom undervisningsforløb, materialer, anmeldelser, opgaver og bøger.
Viden får ifølge den socialkonstruktivistiske tilgang forskellig betydning, hvis den
anvendes i relation til forskellige arbejdsopgaver og dermed indgår i forskellige
situationer. Som udgangspunkt er det derfor vigtigt, at:
”Vidensorganisering og vidensdeling med støtte i it-systemer skal udvikles i
tæt forbindelse med den kultur de skal fungere i og i samspil med dem der
producerer viden, og dem som bruger den...” (Bang, 2004, s. 31)

3

”Marts” og ”December” samt sidetallene refererer til transskriptionerne af interviewene for henholdsvis
marts og december.
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3. Teknologi
Denne del vil undersøge teknologi i relation til vidensdeling med udgangspunkt i
LærerIntra (LI), hvilket er det system, der primært blev anvendt i projektet på skolerne i
Gedved Kommune. Nedenfor gives først en kort introduktion til LI. Dernæst relateres LI
til den teoretiske gennemgang af vidensdeling med henblik på at give en beskrivelse af
karakteren af den vidensdeling, LI lægger op til. Endelig beskrives lærernes problemer
med anvendelse af LI i forbindelse med projektet i Gedved Kommune.

3.1. Introduktion til LærerIntra
LI er et intranet, hvilket betyder, at det er skabt til skolens interne brug - man får adgang
via internettet, men det kræver brugernavn og adgangskode. Systemet er hovedsageligt
udviklet til støtte af koordineringsarbejdet på skolen og samarbejdet mellem lærerne.
LI tilbyder en lang række funktioner til støtte af skolens arbejde. Funktionerne er fordelt
under menupunkterne Koordination, Arkiv, Databaser, Værktøj, Links, Samarbejde,
Admin og Hjælp (se figur 2, menuen til venstre).

Figur 2
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Under Koordination kan lærerne reservere lokaler og apparater, planlægge møder og andre
aktiviteter samt finde oplysninger om lærernes skemaer. Derudover indeholder
Koordination (under Pæd. servicecenter) værktøjet Koordineringskalender, der har til
hensigt at koordinere samarbejdet mellem lærere og skolebibliotekarer (se figur 3). I
koordinationskalenderen kan lærerne indskrive de aktiviteter, der vedrører
skolebiblioteket.

Figur 3
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I Arkiv kan skolen lagre dokumenter (eksempelvis undervisningsforløb og
undervisningsmaterialer) og billeder samt arkivere gamle nyheder (se figur 4). Er flere
skoler koblet sammen i et fælles LI, kan lærerne under Fælles undervisning dele
dokumenter med andre skoler. Desuden er det muligt for lærerne at oprette private mapper
til egne dokumenter, eller en gruppe af lærere kan oprette mapper til fælles dokumenter.

Figur 4
I Databaser kan lærerne finde oplysninger om elever og lærere. Derudover fungerer
Databaser som katalog eller indeks over en lang række af skolens ressourcer såsom
undervisningsmaterialer, edb-programmer, bøger, lydbånd og videobånd.
Værktøj indeholder værktøjer til at fremstille elevlister, skoleskemaer, mødeindkaldelser,
referater, fotoalbum m.m. Derudover kan lærerne finde og selv tilføje idéer og gode råd i
funktionen Tips & tricks.
Under Links kan lærerne oprette link til hjemmesider på Internettet. Et link indeholder en
mindre beskrivelse og er klassificeret efter en kategori (eksempelvis ”Dansk”) og en
målgruppe (eksempelvis ”2A”).
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Samarbejde tilbyder en række funktioner, der skal støtte lærernes samarbejde. Lærerne
kan sende beskeder til hinanden internt i LI eller sende e-mail. De kan desuden oprette
ugeplaner, skemaer og årsplaner. I Debatforum kan lærerne skrive indlæg og besvare
hinandens indlæg i tilknytning til forskellige emner. Lærerne kan selv oprette nye
debatrum.
Værktøjet Logbog fungerer som en notesbog i form af et tekstdokument, der kan anvendes
af en eller flere lærere. Lærerne kan oprette logbøger, hvori de løbende skriver og
udveksler idéer og tanker (se figur 5). Logbog har især til hensigt at støtte lærernes
planlægning, evaluering og idéudvikling. I Klasselog kan lærerne oprette logbøger, hvori
de kan skrive og udveksle oplysninger om de enkelte elever.

Figur 5
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UV-forløb er et værktøj til udvikling af undervisningsforløb (se figur 6). Ud fra en
skabelon opretter lærerne et dokument, hvori de beskriver og løbende redigerer i
undervisningsforløbet under overskrifterne titel, elevgruppe, periode, initialer på de
involverede lærere, læringsforudsætninger, rammer, mål, indhold, læringsprocessen og
evaluering. Det færdige undervisningsforløb kan gemmes i en samlemappe (under Arkiv) i
LI.

Figur 6
Admin indeholder en række funktioner primært til opsætning og vedligeholdelse af LI.
Derudover er det under Admin muligt for kontoret at lave et ugebrev med oplysninger til
skolens medarbejdere. Endelig indeholder Hjælp forskellige vejledninger i brugen af LI.

3.2. Vidensdeling i LærerIntra
Som det fremgår af introduktionen til LI, kan LI anvendes på mange måder og tjene
mange forskellige funktioner på skolen - såvel administrativt som i relation til lærernes
undervisning. I det følgende er fokus på anvendelsen af LI til vidensdeling. I relation til
vidensdeling er LIs væsentligste funktioner Logbog, Klasselog, UV-forløb og Arkiv.
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De fire skoler i Gedved Kommune har hver deres interne LI, hvortil kun lærerne på de
enkelte skoler har adgang. Derudover er skolerne koblet sammen (i Fælles skolenet),
således at det er muligt for lærerne at dele redskaber skolerne imellem.
LIs funktioner og deres organisering betyder, at systemet lægger op til og støtter en
bestemt brug. Det vil sige, at LI støtter bestemte processer for vidensdeling. Som det
fremgik af ”2. vidensdeling” (se side 10-19) stiller kognitivismen henholdsvis
socialkonstruktivismen forskellige krav til IT-systemer. I relation hertil vil det nedenfor
blive undersøgt, hvilke arbejdsprocesser der er mest oplagte i anvendelsen af LI.
Spørgsmålet er, hvordan lærernes arbejdsprocesser vil forløbe.
LI lægger først og fremmest op til, at lærerne skal dele en række af deres redskaber med
hinanden (i Arkiv). Lærerne kan dele undervisningsforløb og øvrige
undervisningsmaterialer i forskellige dokumenttyper4, der placeres i mapper. LI lægger op
til, at lærerne lægger forskellige dokumenter ind i mapperne, således at andre lærere kan
tage dem i brug i deres undervisning. Når en lærer skal finde inspiration i LI til egen
undervisning, foregår det ved at bladre i mapperne og undersøge dokumenterne eller ved
at foretage en tekstsøgning. I Arkiv har man på skolerne i Gedved Kommune under både
Fælles undervisning (kommunens fællesnet) og Undervisning (skolens eget net) oprettet
mapper for samtlige fag - det er desuden muligt for lærerne at oprette flere mapper. I LI
består denne vidensdeling omkring undervisningsforløb og øvrige undervisningsmaterialer
med andre ord i lagring af dokumenter i mapper. Tanken er, at de dokumenter, der lægges
ud af én lærer, umiddelbart kan anvendes af andre lærere.
Derudover lægger LI op til, at lærerne i Klasselog løbende fører en logbog over hver af
eleverne samt over undervisningen i en klasse. Det er oplagt, at de lærere, der har den
samme klasse, opretter en fælles klasselogbog og derigennem deler deres oplysninger om
eleverne og undervisningen. Klasselog lægger ikke op til en løbende planlægning eller til
decideret dialog eller diskussion omkring eleverne eller undervisningen, men tjener
primært det formål at fungere som lærernes samlingssted for oplysninger om eleverne.
LI lægger desuden op til, at lærerne udvikler deres undervisningsforløb ved hjælp af
værktøjet UV-forløb, der tilbyder en skabelon for strukturen på undervisningsforløb.
Undervisningsforløbet udvikles af værktøjet i form af et tekstbaseret dokument, der kan
læses direkte i LI. Skabelonen indeholder punkterne læringsforudsætninger, rammer, mål,
indhold, læringsproces og vurdering. LI lægger derfor op til, at disse punkter udgør
rammerne for, hvad lærerne har brug for i udviklingen og tilrettelæggelsen af et
undervisningsforløb. UV-forløb kan anvendes af én lærer eller af flere lærere, der alle kan
skrive til dokumentet. Værktøjet egner sig ikke til diskussioner omkring
undervisningsforløbet, da det ikke er hensigtsmæssigt at foretage diskussioner i selve
dokumentet til undervisningsforløbet. Derimod lægger værktøjet op til en proces, hvor de
4

LI kan håndtere dokumenter fremstillet i Word, Excel, Publisher, Powerpoint og Acrobat Reader samt
formaterne txt, html, jpg, gif og zip.
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involverede lærere føjer nyt til dokumentet, indtil undervisningsforløbet er færdigt.
Endelig lægges der op til, at de udviklede undervisningsforløb deles med andre lærere,
hvilket betyder, at andre lærere skal anvende de udviklede undervisningsforløb som
udgangspunkt for deres tilrettelæggelse af undervisning.
Endelig lægger LI op til, at lærerne skriftligt udveksler information via en Logbog, når de
planlægger og koordinerer undervisningen. I Logbog kan lærerne fortløbende skrive
indlæg og spørgsmål til hinanden om undervisningen, hvorfor værktøjet egner sig til
planlægning samt til løbende idéudvikling.
De beskrevne funktioner i LI er ikke knyttet sammen. Det betyder, at systemet
umiddelbart lægger op til, at de skal tjene forskellige anvendelsesområder. Der lægges
eksempelvis ikke op til at anvende Logbog i forbindelse med anvendelsen af UV-forløb.
Adskillelsen betyder, at funktionerne fungerer som uafhængige værktøjer. Såvel Logbog
som UV-forløb kan anvendes i forbindelse med udviklingen af undervisningsforløb, men
da funktionerne ikke er knyttet sammen i LI, er det ikke oplagt at anvende de to funktioner
sammen. UV-forløb er i høj grad møntet på at udvikle et færdigt undervisningsforløb,
mens Logbog relaterer sig til selve processen og til planlægning. I UV-forløb er det ikke
oplagt at diskutere undervisningsforløbet, da spørgsmål og kommentarer i så fald skal
skrives i selve dokumentet for undervisningsforløbet. Anvendelsen af Logbog resulterer til
forskel fra anvendelsen af UV-forløb ikke i et struktureret dokument for et
undervisningsforløb. De to funktioner repræsenterer med andre ord to forskellige
arbejdsprocesser i tilknytning til udvikling af undervisningsforløb. Tilsvarende er
dokumenterne i Arkiv ikke knyttet sammen med hverken UV-forløb eller Logbog. Man
kan forestille sig, at et lærerteam eksempelvis tager udgangspunkt i og ønsker at arbejde
videre med et undervisningsforløb, de har fundet i Arkiv. Lærerne ønsker måske at ændre
undervisningsforløbet og tilpasse det til deres klasse, hvorfor det er oplagt at anvende
Logbog til at planlægge og til at udveksle idéer, mens de ændrer på dokumentet. En sådan
proces understøttes ikke af organiseringen af funktionerne i LI.
Vidensdeling i LI foregår overordnet set på to måder. For det første i en proces, hvor
lærerne samarbejder omkring udvikling af undervisningsforløb samt deler oplysninger om
eleverne. Denne vidensdeling foregår ved, at lærerne løbende skriver i fælles dokumenter
(Klasselog, Logbog og UV-forløb). For det andet foregår vidensdelingen gennem deling af
undervisningsforløb og øvrige undervisningsmaterialer. Denne vidensdeling foregår ved,
at lærernes dokumenter lagres i en mappestruktur (Arkiv, UV-forløb).
Vidensdeling i LI består hovedsageligt i udveksling af information i form af lagring,
organisering og levering. Relateret til henholdsvis den kognitivistiske og den
socialkonstruktivistiske tilgang støtter LI primært ”knowledge management”, hvilket især
giver sig til udtryk i LIs lagring af dokumenter i Arkiv. Der kan argumenteres for, at en
database er bedre egnet til at varetage denne form for lagring og organisering af viden. LI
lægger dermed kun i ringe grad op til aktiv kommunikation, interaktion, samarbejde og
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dialog mellem lærere. Dog støtter Logbog samarbejde mellem lærere. Logbog er
imidlertid adskilt fra de øvrige funktioner, hvorfor der ikke lægges op til, at
kommunikation og samarbejde bliver en integreret del af vidensdelingen. Betragtet i sin
helhed er LI derfor ikke i stand til at understøtte fleksibel og dynamisk vidensdeling,
hvilket kræves ifølge en socialkonstruktivistisk tilgang.

3.3. Begrænsninger ved anvendelsen af IT
I interviewene gav lærerne udtryk for begrænsninger ved LI og generelt ved anvendelsen
af IT til vidensdeling. En begrænsning for projektet har været, at skolerne stort set er
begyndt fra bunden. Idet mange af lærerne i deres arbejde med anvendelsen af IT til
vidensdeling samtidig har skullet lære at anvende IT, har projektet i høj grad haft til
hensigt at skabe et fundament for og sætte gang i vidensdeling på og mellem skolerne. Det
har skabt nogle grænser for projektets forsøg med vidensdeling. En grænse går især ved
deling af undervisningsforløb og andre redskaber. I projektet er der ikke høstet erfaringer
med læreres anvendelse af de undervisningsforløb, andre lærere har lagt ud via LI. Det
skyldes dels det stadig begrænsede antal undervisningsforløb, der eksisterer på LI, dels at
anvendelse af IT er relativt nyt for mange lærere. Samtidig har samarbejdet og
vidensdelingen mellem skolerne kun været begrænset. Det skyldes, at fællesnettet ikke
blev etableret fra projektets begyndelse, at fokus for projektet primært har været udvikling
af undervisningsforløb frem for deling af undervisningsforløb, og endelig at lærerne har
haft vanskeligt ved at danne et overblik over LI og finde relevante undervisningsforløb.
Endnu en begrænsning ved projektet og ved anvendelsen af IT til vidensdeling har været,
at ikke alle forældre har computer og internet i hjemmet. Lærerne ønsker ikke, at
anvendelsen af IT skal resultere i en forskelsbehandling af forældre med henholdsvis uden
hjemmecomputer. Mulighederne for anvendelsen af IT er derfor ikke blevet anvendt fuldt
ud, da forældre uden computere så vidt muligt skulle modtage de samme oplysninger. Det
har påvirket lærernes brug af IT til at kommunikere med lærerne.
En betydelig begrænsning ved projektet har desuden været, at lærerne kun i begrænset
omfang har kunnet arbejde hjemmefra. Lærere uden computer og netadgang i hjemmet har
ikke fået stillet en computer til rådighed, og desuden har lærerne ikke fået betalt deres
internetadgang i hjemmet. Dette problem fyldte meget i interviewene i marts, og det var til
stor frustration for lærerne. At problemet omtales mindre i interviewene i december
skyldes ikke, at problemet var løst, men derimod at emnet bevidst blev undgået. Det har
været en stor begrænsning for projektet, at lærerne ikke kunne anvende IT, hvis de har
forberedt sig derhjemme, hvor de eksempelvis har ønsket at sende en e-mail eller har fået
en god idé i forbindelse med et undervisningsforløb.
De involverede lærerne har haft forskellige forudsætninger for at deltage i projektet, i den
forstand at ikke alle lærere havde lige mange erfaringer med anvendelsen af IT. Samtidig
var nogle lærere som udgangspunkt mere skeptiske over for anvendelsen af IT end andre.
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”Altså vi har mistet en del af vores modvilje.
Ja, meget - vi har mistet meget af vores uvilje mod det.” (Marts, s. 80)
Anvendelsen af LI har været forbundet med visse vanskeligheder. Først og fremmest har
lærerne oplevet visse tekniske problemer; det vil eksempelvis sige, at lærerne ikke kunne
logge ind på LI, at LI har kørt langsomt, eller at skolerne ikke har haft adgang til de fælles
dokumenter. Sådanne tekniske problemer har naturligvis stor betydning for et systems
anvendelighed, men i interviewene blev det bevidst undgået at diskutere disse problemer. I
det følgende vil fokus derfor heller ikke være på de tekniske problemer, men på lærernes
problemer med selve anvendelsen af LI.
Det har været et problem for mange af lærerne at danne et overblik over og finde rundt i
LIs opbygning:
”Men det, jeg synes, der er lidt forvirrende omkring det intranet her ... Jeg
ser det som sådan en stor købmandsdisk med en skuffe her og en skuffe her
og en skuffe her - og kan blive enormt forvirret over, hvor er det, man skal
aflevere det her henne? Hvor skal ligge, mens det er under udarbejdelse?
Hvor skal det ligge, når det er delvis færdigt, og hvor smider man det hen,
når det er helt færdigt?” (Marts, s. 58)
”Det næste det er så det her med at ... at kunne finde rundt i det [LI].”
(December, s. 12)
”Så har vi ikke brugt LI nettet til at søge andres erfaringer eller
undervisningsforløb. Vi har simpelthen haft den oplevelse, at der er så
mange mapper, der hedder næsten det samme derinde, og at der er flere
forskellige muligheder for og komme til noget, der har med undervisningen
at gøre, alt efter hvilken bjælke man tager oppe for oven.” (December, s. 3)
”Men det er sådan, vi har oplevet det, at der sådan er flere muligheder for at
komme til noget, der hedder en danskmappe, og nogen gange så klikker man
sig ind på noget, der ligner undervisning, og så viser det sig, at det er noget
andet, der er derinde bagved. Så skal man tilbage igen og prøve en ny vej.”
(December, s. 4)
”Og der er både undervisningsforløb og undervisning. Og hvad er det her, vi
lægger ind - altså det er jo egentligt et undervisningsforløb, men det skal
ligge under undervisning.” (December, s. 4)
”Ja, men jeg kommer - jeg er dælme bange for, at jeg går ind i et
fuldstændig forkert sted.”
”Også dig?” (December, s. 7)
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”Det er for svært at finde rundt i, som det er nu. Og Østbirk har stadig haft
problemer med at finde rundt.” (December, s. 8)
”De forskellige undervisningsmaterialer, man kan gå ind og hente. [...] Og
man vidste dårligt, hvor man havde lagt det, og nogen, der havde lagt noget
ind, vidste faktisk ikke, hvor de havde lagt det, for nu kunne de ikke finde det
mere. [...] Jeg tror, det hed UV-materialer og undervisningsmaterialer, og
så over på fællesnettet så hedder det også noget igen. Altså man skal lige
være enige om, hvor er det, man gemmer de forskellige ting.” (December, s.
52)
Problemet vedrører især placeringen af dokumenter. Under Arkiv findes Undervisning,
der indeholder mapper for de forskellige fag - her placeres de dokumenter, der kun deles
af lærerne på de enkelte skoler. Under Arkiv findes desuden Fælles undervisning, hvori
der ligeledes ligger mapper for de forskellige fag - disse deles af alle skoler i kommunen.
Sidstnævnte mapper kan også tilgås ved under Samarbejde at logge på Fælles skolenet.
Samtidig kan man finde undervisningsforløb under UV-forløb, der kun kan tilgås fra den
enkelte skole. Udover vanskelighederne ved at finde rundt i LIs struktur var en del lærere
desuden i tvivl om, hvilke dele af LI der var fælles for alle skoler i kommunen.
Lærerne fandt det vanskeligt at finde frem til undervisningsforløb og
undervisningsmaterialer, de kan anvende:
”Og desuden så ligger der sådan en masse standardmapper, som man så
prøver at gå ind og åbne. Så viser det sig, at de er tomme. Det er måske lagt
ind samme dag eller et eller andet, af en eller anden systemadministrator
eller noget, det ved jeg ikke lige helt. Og så ligger der sådan en masse
prøvefiler - i hvert fald ved os - som man kan se på datoen, at den er vist fra
en af de der kurser, vi har været på, hvor man lige skulle prøve at lægge
noget ind, og det er irriterende at rode i sådan noget, som man egentlig ikke
kan bruge til undervisning.” (December, s. 3)
”Hvis det her skal fungere rigtig godt fremover, så mener vi også, ligesom
de der danskfolk gjorde, at der skal være nogen ... det skal være nemmere
overskueligt at finde rundt i [...], så at man ikke nødvendigvis skal sidde og
bladre i en masse unødvendigt igennem.” (December, s. 6)
”Fordi da jeg gik ind og kiggede der, hvor jeg troede, jeg skulle kigge, der
ligger der simpelthen bare nogle undervisningsforløb i en pærevælling uden
mapper eller noget som helst.” (December, s. 7)
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”Så det skal være umiddelbart tilgængeligt at se, om det er noget som kunne
være aktuelt for det klassetrin, man leder efter noget til, ikke, og hvad
emnerne sådan nærmere betegnet omhandler.” (December, s. 6)
”Og så var der en del, der mente at der ... på det, man lægger ind, skal der
stå emne, klassetrin og afsender på dokumenterne. [...] Jeg gider ikke - skal
til først at åbne en side, hvor alt sådan noget det står og så bagefter en side
mere, hvor det, jeg så skal bruge, kommer senere. Men altså det var der
mange, der manglede.” (December, s. 8)
Et stort problem er, at det er vanskeligt umiddelbart at gennemskue, hvad et
undervisningsforløb indeholder - hvilken klasse egner det sig til, hvad omhandler det, etc.?
I LI har dokumenterne blot en titel og en dato for sidste ændring. Lærerne oplever, at det
er en omstændelig proces at undersøge undervisningsforløbenes indhold i LI. Derfor
efterlyser de, at undervisningsforløbene indeholder en oversigt med en række væsentlige
oplysninger, således at de hurtigt kan danne sig et indtryk af undervisningsforløbet.
Lærerne udtrykte ønsker om mere avancerede redigeringsfunktioner i værktøjet UVforløb:
”Og som du siger, det der med, at der ikke er nogen toolbar, så man sådan
kan gå ind og markere og gøre ved. Så man skal til at kopiere og lægge over
i Word igen, og så - det kan da godt være forvirrende.” (Marts, s. 58-59)
”Det er tekstbehandlingsprogrammet, jeg synes, der er meget fattigt.”
(Marts, s. 67)
Et undervisningsforløb udviklet ved hjælp af værktøjet UV-forløb kan kun indeholde
tekst. Et alternativ er at udvikle undervisningsforløb som hjemmesider, der kan indeholde
billeder, video, lyd, direkte link til litteratur samt link til øvrige hjemmesider.
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4. Projektet
Denne del vil give en beskrivelse af erfaringerne med anvendelsen af IT til vidensdeling i
ITMF-projektet på skolerne i Gedved Kommune. Projektet har haft et bredt sigte i
forsøgene med vidensdeling ved hjælp af IT. Projektet har som udgangspunkt haft til
hensigt at udvikle lærersamarbejdet, ledelse-lærersamarbejdet og skole-hjemsamarbejdet
gennem anvendelsen af IT. Skolerne har eksperimenteret med anvendelsen og
indarbejdelsen af forskellige IT-værktøjer i det daglige arbejde: elektroniske årsplaner,
klasse- og elevlogbøger, funktioner til udvikling af undervisningsforløb, intranet til deling
af information, hjemmesider, e-mail m.v.
Nedenfor beskrives skolernes erfaringer med de tre former for vidensdeling, der var
udgangspunktet for ”2. Vidensdeling” (se side 10):




Vidensdeling mellem lærere omkring undervisningsforløb
Vidensdeling mellem lærere omkring eleverne
Vidensdeling mellem lærere og forældre omkring elever

Med udgangspunkt i de tre former for vidensdeling beskrives, hvad lærerne har arbejdet
med, og hvilke erfaringer de har gjort sig med anvendelsen af forskellige IT-værktøjer i
relation til vidensdeling. Beskrivelserne baserer sig på interviewene med de involverede
lærere fra de fire skoler. Interviewene blev foretaget i henholdsvis marts og december
2003. I marts befandt lærerne sig midt i projektforløbet, hvorfor de havde gjort sig tidlige
erfaringer og havde formuleret målsætninger for deres videre arbejde med IT og
vidensdeling. I december var lærerne ved afslutningen af projektet, hvorfor det var muligt
at konkludere på og diskutere deres erfaringer i projektet. Interviewene var inddelt efter de
fire områder, lærerne har arbejdet inden for: 1) IKT og skolebiblioteket, 2) skolehjemsamarbejde, 3) logbøger samt 4) fagområder (dansk, matematik, billedkunst og
valgfrie fag). På baggrund af interviewene beskrives nedenfor lærernes erfaringer inden
for hver af ovenstående tre former for vidensdeling.

4.1. Vidensdeling mellem lærere omkring undervisningsforløb
Vidensdeling mellem lærere omkring undervisningsforløb vedrører såvel lærernes
samarbejde om udvikling af undervisningsforløb som lærernes deling af
undervisningsforløb og øvrige redskaber med hinanden.
Lærerne skulle først og fremmest anvende IT som hjælp til deres samarbejde om udvikling
af undervisningsforløb. Lærerne har samarbejdet i teams, og IT er blevet anvendt til at
støtte processen for udvikling af undervisningsforløbene. Til udvikling af
undervisningsforløb har lærere og skolebibliotekarer anvendt LIs Logbog, UV-forløb,
Koordineringskalender og Årsplan. Via logbogen har lærerne planlagt og koordineret
deres samarbejde. De har løbende skrevet idéer og tanker ind i logbogen, fulgt op på og
kommenteret hinandens indlæg og bygget videre på idéerne (Marts, s. 53-55). Nogle
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lærere anvendte hovedsageligt logbogen til at koordinere samarbejdet og udviklede
sideløbende undervisningsforløbet i værktøjet UV-forløb (Marts, s. 121), mens andre
lærere udelukkende anvendte UV-forløb. Lærernes erfaringer med Logbog i relation til
udvikling af undervisningsforløb:
”Og der [i UV-forløb] har vi været inde skiftevis og skrive idéer ned. Så jeg
for eksempel er startet med at gå ind og skrive noget om, hvad kunne jeg
forestille mig, at det her undervisningsforløb kunne gå ind og handle om. Og
så har X så været inde løbende og supplere - sådan at man får idéer fra
hinanden, hvis man kan sige det på den måde. Og det har virket godt - så vi
er ved at have en struktur på det.” (Marts, s. 80)
”Jeg oplever i hvert fald, at planlægningen er meget mere stram, at vi får
taget den tråd op, hvor den er smidt sidst, hvor man ikke skal igennem alle
de der forøvelser: hvad var det nu lige, vi fandt ud af sidst.” (Marts, s. 161)
Der var en generel enighed blandt lærerne om, at anvendelsen af logbogen bidrager til en
struktureret udvikling af undervisningsforløb, samt at den er med til at sikre, at tidlige
idéer fastholdes gennem processen. Lærerne har i høj grad anvendt logbogen til
planlægning, som en slags fælles huskeseddel (Marts, s. 122). I stedet for logbogen
anvendte visse lærerteams e-mail til at sende hinanden udkast til undervisningsforløbet.
Lærerne læste hinandens udkast, gav kommentarer og tilføjede egne idéer. Enkelte lærere
erfarede, at vidensdeling via logbøger begrænsede mødeaktiviteten, mens andre lærere
ikke holdt færre møder. Derudover mente mange lærere, at anvendelsen af IT forbedrede
indholdet af møderne. Dog følte lærerne generelt ikke, at deres arbejdsopgaver var blevet
mindre. Lærerne mente, at anvendelsen af IT fremover muligvis ville kunne lette deres
arbejdsopgaver, når de blev mere fortrolige med teknologien.
”Værktøjet [UV-forløb] det giver nogle muligheder. Det giver for eksempel synes vi - en bedre mødestruktur. En bedre struktur på det indhold, vi får
lagt i møderne - altså, ligesom den røde tråd den fastholdes fra møde til
møde. [...] Det bliver selvfølgelig også nemmere at holde styr på, når man
har et fast sted at lægge det. Det giver et generelt bedre overblik over hele
forløbet, og vi synes, at man ligesom er bedre forberedt til de timer ...”
(December, s. 65)
I de forløb, hvor udviklingen af undervisningsforløb foregik i samarbejde mellem lærere
og skolebibliotekaren, har skolebibliotekaren i visse tilfælde anvendt
koordineringskalenderen og årsplanen til at orientere sig om, hvad lærerne beskæftiger sig
med i de forskellige klasser og har dermed fundet ud af, hvad de har brug for (Marts, s.
76-77). Samtidig har skolebibliotekaren i logbogen fulgt med i udviklingen af
undervisningsforløb og har selv suppleret med idéer i logbogen. Nogle lærere og
skolebibliotekarer erfarede, at deres samarbejde blev styrket gennem anvendelsen af LIs
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Årsplan, Koordineringskalender og Logbog. Skolebibliotekarers erfaringer med logbogen
og koordineringskalenderen i relation til samarbejde omkring udvikling af
undervisningsforløb:
”Koordineringskalenderen, den har jeg som redskab som skolebibliotekar
haft utrolig meget glæde af. Jeg er på forkant med de lærere, der skriver ned
i den.” (December, s. 68)
”Under skolebiblioteket der har vi det der koordineringsskema. Hvis man så
skrev der ’Harry Potter’, ikke, så vidste jeg - aha - I er i gang med Harry
Potter, og så går jeg i gang med mit søgeapparat. Og så har I en logbog
[...], som jeg så tilføjer til, fordi jeg har nogle idéer med Harry Potter. Og så
dernæst udvikles undervisningsforløbet. Når det så er færdigt og færdigt og
endeligt, så ryger det over i ’Dokumenter’, over i ’Undervisningsforløb’.”
(Marts, s. 54-55)
”Så har de givet et oplæg og lagt det ind i logbog, at vi skal arbejde med det
og det. Og så kunne man jo have aftalt med skolebibliotekaren, at jeg skulle
skrive til, hvad jeg kunne bidrage med til det forløb. Så kunne jeg lige skrive
til at ’husk lige det’.” (Marts, s. 76-77)
Nogle lærerteams valgte alene at kommunikere gennem logbogen, således at de ikke
diskuterede undervisningsforløbet, når de eksempelvis mødtes i lærerværelset. Mange af
lærerne betegnede denne tilgang som ”kunstig”:
”Og så måtte vi kun samtale via logbøgerne. Så når vi mødte hinanden på
lærerværelset, så snakkede vi i hvert fald ikke om vores undervisningsforløb
[...] Og der må jeg så sige, at det virkede lidt kunstigt, måtte vi så erkende
hen ad vejen.” (December, s. 68)
”Det var faktisk lidt kunstigt. Altså vi havde meget svært ved ikke at snakke
sammen på lærerværelset. Og vi har arbejdet sammen mange, mange år, X
og X og jeg, og sidder sådan i nærheden af hinanden, så det virkede altså
virkelig meget fjollet, at vi ikke snakkede sammen.” (December, s. 69)
”Det vil sige, vi har altså ikke planlagt over LI nettet - det virkede kunstigt
for os at gøre det, fordi vi gik op og ned af hinanden til daglig og kunne lige
aftale og vise hinanden noget og så videre og så videre. Så det har været
formålsløst for os at gøre det over LI nettet. Så derfor har vores samarbejde
sådan kørt mundtlig.” (December, s. 2)
”Men det er et svært redskab at bruge udelukkende, fordi vi jo sædvanligvis
bevæger os i det mundtlige.” (Marts, s. 53)
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Andre teams valgte at supplere de skriftlige udvekslinger med møder og dermed
mundtlige samtaler. Mange af disse teams oplevede, at logbogen gav en struktur på deres
møder. Endelig valgte andre lærere udelukkende at diskutere og udvikle deres
undervisningsforløb på møder.
I forbindelse med udvikling af undervisningsforløb har lærere og skolebibliotekarer delt:




idéer og tanker til undervisningsforløb
planlægning, tidsplaner
litteratur, websider

Udover udvikling af undervisningsforløb har lærerene som nævnt anvendt IT til at dele
undervisningsforløb med hinanden. Hensigten var, at lærerne skulle nedskrive tidligere
anvendte undervisningsforløb og dele dem i LI. Til dette formål har lærerne anvendt LIs
UV-forløb og Arkiv samt tekstbehandlingsprogrammet Word. Lærerne har
eksperimenteret med at formulere og opstille undervisningsforløb på en sådan måde, at
andre lærere kan anvende dem. De har med andre ord gjort sig erfaringer med at
eksplicitere og skriftliggøre et undervisningsforløb; det vil sige, at de har forsøgt at
omdanne operationel viden til deklarativ viden. De fleste af lærerne erfarede, at det er
vanskeligt at formulere et undervisningsforløb skriftligt. Det var nyt for samtlige lærere at
formulere undervisningsforløb med henblik på, at andre lærere skal læse og anvende det:
”Det kan være svært nogle gange at få formuleret ned på et papir, hvad er
det præcis, man har tænkt i forhold til den undervisning, der skal
praktiseres.” (Marts, s. 53)
”Jeg synes, det har været meget, meget svært at få det formuleret, så det kan
forstås af andre.” (December, s. 19)
I processen opstod samtidig en række problemstillinger omkring, hvad en beskrivelse af et
undervisningsforløb skal indeholde. Hvad har man som lærer brug for, når man skal
gennemføre et undervisningsforløb? Hvilke informationer skal ledsage et
undervisningsforløb eller de øvrige redskaber, der lægges ud til deling? Problemstillingen
vedrører spektret mellem deling af komplette undervisningsforløb i den ene ende og
deling tips og idéer i den anden (Marts, s. 167). Har lærerne brug for detaljerede
beskrivelser eller løse idéer og løsrevne redskaber? Lærerne vidste ikke, i hvilken form
undervisningsforløb bedst deles mellem lærere. Spørgsmålet er, hvad en lærer søger, og
hvordan undervisningsforløb og øvrige redskaber på nettet dermed skal organiseres, før
lærerne kan finde, hvad de søger. Et forslag var, at undervisningsforløb kunne beskrives i
bestemte kategorier, således at lærerne kan søge ud fra bestemte kriterier. Dog mente
mange lærere ikke, at de ville anvende en beskrivelse af et færdigt undervisningsforløb,
men at de i stedet med udgangspunkt i en idé om et undervisningsforløbs overordnede
målsætning ville udvælge elementer og redskaber fra forskellige undervisningsforløb og
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tilpasse det til deres egne idéer og til deres klasse (Marts, s. 134, 140 og 150). De vil
derfor nærmere lade sig inspirere af et undervisningsforløb end at adoptere det
fuldstændigt.
”... skal jo ikke være sådan, at man kan gå hen og sige ”haps - det der
undervisningsforløb, det tager jeg”. Det kan man jo ikke. Så inspiration og
tilpasning - det skal der vel til. Og der synes jeg, det da vil være lækkert.”
(Marts, s. 157)
”... hvis man vil arbejde med et eller andet emne, så har man selv nogle
idéer om... Så gør man det at - kan lige få nogle ”input” nogle forskellige
steder fra.” (Marts, s. 167)
”Men altså man tænker jo [i forbindelse med udvikling af
undervisningsforløb] egentlig meget i, hvad er målet med det næste jeg vil.”
”Ja, hvad skal jeg få ud af det her?”
”Ja, hvad skal vi ende med at kunne?” (December, s. 26)
I projektet havde ingen lærere dog erfaringer med at anvende de undervisningsforløb,
andre lærere havde udviklet og lagt ud på LI. Nogle lærere satte spørgsmålstegn ved, om
de overhovedet kan anvende gamle undervisningsforløb. En lærer havde ofte selv fundet
gamle undervisningsforløb frem, men havde altid konstateret, at de ikke længere kunne
benyttes, blandt andet fordi der er kommet nye undervisningsmaterialer, eller at læreren
nu arbejdede med en ny elevgruppe.
”Nu har jeg været lærer i 25 år, og jeg ved ikke, i hvor mange år vi har
samlet sådan nogle undervisningsforløb i mapper. Der står hyldevis af
mapper med sådan nogle undervisningsforløb i, og de bliver stort set ikke
brugt. Og jeg kan se, når man selv ligesom kører et forløb igennem og har
det samme emne med nogle nye børn. Du tager din mappe ned, finder dit
emne, så sætter du det op på hylden igen - du kan ikke bruge det [...] Der er
kommet nogle nye materialer, det er en helt anden elevgruppe, du sidder
med, der er sket nogle helt andre ting ude i samfundet. [...] Det der med at
lægge hele materialet ud og alle opgaverne, det er spild af tid det tror jeg.”
(December, s. 61)
”Jeg synes problemet er tit, at nogle af de ganske fantastiske ting, vi lavede
for 3-4 år siden ... så bruger vi jo ikke det mere. Så har vi prøvet det, så
kommer der en ny klasse, og nogle nye ting, og så, ja, så laver vi noget nyt
igen. Så derfor går jeg ikke tilbage og kigger på noget af det gamle. [...] Vil
vi gøre det med de her?” (Marts, s. 128)
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I relation til udvikling af undervisningsforløb havde nogle lærere gode erfaringer med de
debatfora, der i SkoleKom er oprettet i tilknytning til de forskellige fag. I disse fora kan
lærerne stille spørgsmål åbent ud til i princippet samtlige lærere i folkeskolen. Andre
lærere anvendte disse diskussionsfora til at få inspiration uden dog selv at stille spørgsmål.
SkoleKom anvendes hovedsageligt til inspiration og idéer, men ikke til deling af
deciderede undervisningsforløb.
Så vi bruger simpelthen SkoleKom, hvis vi skal søge andres erfaringer.”
(December, s. 3)
”Er der noget, man ikke kan finde ud af eller har prøvet at undersøge men
ikke kunne finde ud af alligevel, så stiller man et spørgsmål, så er der som
regel en 5-6 svar dagen efter.” (December, s. 15)
I forbindelse med anvendelsen af SkoleKoms diskussionsfora i forhold til LIs UV-forløb
siger en lærer:
”Selvfølgelig kan jeg godt gå ind i nogle mapper, i danskmappen eller
matematikmappen, hvad jeg nu har for et fag og så kigge, hvad ligger der,
men man tænker jo som regel den anden vej rundt. Man tænker, nu har jeg
tredje klasse, og nu skal jeg beskæf.. der er nogle ting, jeg skal igennem osv.
Orv for søren, hvordan gør jeg lige det, og så kunne jeg godt tænke mig at
spørge nogen. Og så er det egentlig bedre at få det den vej rundt. Så den der
konference, den kunne jeg egentlig godt være mere god at have.”
(December, s. 22)
I forbindelse med deling af undervisningsforløb har lærere delt:



undervisningsforløb og øvrige redskaber
litteratur, websider

4.2. Vidensdeling mellem lærere omkring eleverne
Lærerne anvendte IT til at samle erfaringer om de enkelte elever samt til at nedskrive
informationer om, hvad der foregår i klassen. De enkelte lærere anvendte IT til løbende at
samle informationer om den enkelte elevs faglige standpunkter og sociale adfærd;
eksempelvis med henblik på evaluering, elev- og forældresamtaler,
undervisningsdifferentiering samt udtalelser til psykologer. Derudover arbejdede lærere,
der var tilknyttet den samme klasse, med anvendelsen af IT til deling af viden om og
erfaringer med eleverne. Lærerne har som i en dagbog noteret, hvad der er sket i klassen i
løbet af dagen. Til dette formål anvendte lærerne primært LIs Logbog samt Klasselog.
Erfaringen var, at de løbende skriftlige evalueringer af eleverne i klasselogen gav en
forskel i elev- og forældresamtalerne. Lærerne oplevede, at de havde mere at snakke ud
fra, samt at de fik flere detaljer med. Det blev erfaret, at logbøgerne har øget
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vidensmængden omkring klassen og de enkelte elever, samt at mødeaktiviteterne er blevet
komprimeret på grund af de fælles informationer om eleverne.
”Jamen der er jo det, der hedder logbog eller sådan, hvor man kan skrive til
hver elev, og der tager man så hver halve år en skole-hjemsamtale, og så
kan jeg så printe ud for eksempel på Lars. Så kan jeg skrive Lars, og så kan
jeg få alle hans ... alt, hvad jeg har skrevet omkring Lars; at nu har han
afleveret for sent, og hvis det for eksempel er problematisk og så - det synes
jeg faktisk har ... det er rigtig godt, fordi at jeg er sådan en type, så har jeg
min kinabog, og så kan jeg ikke finde rundt i den til samtalerne alligevel. Og
så kan jeg kun sige, jamen jeg synes egentlig generelt, at Lars har uorden i
sine ting - i stedet for her kan jeg sige, jamen den, den og den dag der var
uorden i det. Så bliver det meget mere systematiseret - så det har jeg været
meget glad for egentlig.” (December, s. 53-54)
”Det har været et utrolig godt redskab [Klasselog], og vi har oplevet i
forbindelse med sygdom, at det har jo simpelthen været guld værd, at man
kunne gå ind og trække ud og så simpelthen bare se hvad har ... hvad står
der på de enkelte elever.” (December, s. 93)
Derudover var klasselogen særdeles anvendelig i forbindelse med vidensdeling mellem
lærerne omkring aktiviteterne i klassen. Eksempelvis fulgte en lærer under en flere uger
lang sygdomsperiode løbende med i vikarens beskrivelser i klasselogen. På baggrund af
klasselogens informationer kunne læreren efter sygdommen overtage klassen uden først at
skulle opdateres af vikaren. Tilsvarende vil en ny lærer kunne anvende klasseloggen til at
få et indblik i, hvad eleverne tidligere har arbejdet med. Deling af viden omkring eleverne
kan ligeledes foregå mellem skole og SFO5:
”Altså det er også det, vi har skrevet angående vores samarbejde med
SFO’en. Altså der er det et glimrende redskab til at føre vores klasselog, til
at kommentere børn eller situationer eller en gruppe af børn. Således at vi
hele tiden har udveksling med SFO’en, fordi der også .. der foregår mange
ting der, som vi også gerne vil vide, når vi kommer i skole. Det synes vi, at
den er rigtig god til.” (December, s. 13)
I forbindelse med vidensdeling mellem lærere omkring eleverne er delt:



5

informationer om elevernes faglige standpunkt og sociale adfærd
beskrivelser af, hvad der er sket i timerne

Skolefritidsordning.
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4.3. Vidensdeling mellem lærere og forældre omkring elever
Vidensdeling mellem lærere og forældre omkring elever vedrører såvel
informationsformidling fra lærere til forældre som vidensdeling mellem lærere og
forældre.
Lærerne skulle først og fremmest anvende IT til at udvikle informationsformidlingen fra
skole til hjem. Nogle lærere arbejdede med anvendelsen af e-mail som
kommunikationsvej til forældrene i stedet for at give eleverne sedler med hjem. Lærerne
har blandt andet sendt beskeder og nyhedsbreve ud til forældrene. Dog var det ikke alle
forældre, der havde en e-mailadresse, hvorfor nogle elever fortsat fik sedler med hjem. Via
Skoleporten6 har lærerne desuden delt årsplaner, ugeplaner og aktivitetskalendere.
Derudover har lærerne haft et ønske om at give forældrene et bedre indblik i elevernes
skolegang. Til dette formål har lærerne lagt klassenyheder, ugesedler og oplysninger om
arrangementer ud på Skoleporten. Forældrene kan eksempelvis se, hvilke lektier eleverne
har for. Nogle lærere har erfaret, at netop dette har medført, at forældrene er begyndt at
bakke eleverne mere op i deres arbejde.
Lærerne erfarede, at anvendelsen af IT bevirkede, at de begyndte at oplyse mere end
tidligere. Ifølge lærerne skyldes det, at det er let at sende informationer via elektroniske
medier. Derudover begyndte lærerne at dele informationer, de ikke før havde delt. I
billedkunst var det eksempelvis en stor fordel at kunne vise billeder af elevernes
produkter.
”Men det synes jeg, det sådan er en god idé, at man kan vise sådan nogle
elevarbejder.” (Marts, s. 30)
”og så visuelle udtryk i aktiviteter med klassen der synes vi, at det har været
dejligt at kunne vise nogle forskellige billeder sådan generelt” (December, s.
36)
En lærer mente ikke dog, at forældrene udviste den store interesse for, hvad der blev lagt
ind på LI:
”Der er ikke rigtig interesse for det, det er min opfattelse af det, faktisk. Og
det kræver af dem, at de skal gå ind på nettet, og de skal finde skolens
hjemmeside, og det kræver noget af dem.” (December, s. 49)
Informationsformidling i forbindelse med meddelelser fra lærer til forældre:


6

praktiske oplysninger, information fra kontoret
nyheder, ugesedler, månedsbreve

Skoleporten er en hjemmeside, der automatisk henter visse oplysninger fra LI.
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ugeplan, årsplan
oplysninger om arrangementer, aktivitetskalender
billeder

Udover informationsformidling fra lærere til forældre er IT blevet anvendt som hjælp til
vidensdeling mellem lærere og forældre. Hensigten var at udvikle samarbejdet mellem
skole og hjem. Lærerne har kun opnået få erfaringer med at dele viden om eleverne med
forældrene, da denne form for vidensdeling ikke har været et bevidst indsatsområde. Dog
erfarede nogle lærere, at en række forældre blev mere aktive med uformelle beskeder per
mail, efter at lærerne havde lagt undervisningsplaner på nettet. Desuden oplevede lærerne,
at de nu modtog oplysninger, som de ellers ikke ville få fra forældrene.
”Men her i efteråret er der kommet meget gang i den fra forældrenes side af.
Vi oplever, at de skriver tilbage om små uformelle ting, som jeg ikke tror, vi
ellers ville have hørt om. Altså jeg tror meget på at, e-mailen den er sådan
uformel i forhold til kontaktbogen.” (December, s. 42)
”Så på den måde er de blevet aktive, forældrene.” (December, s. 42)
”Altså de er blevet aktive med e-mails om, at pigen er lige syg i tre dage nu
her, eller vi tager altså lige en fridag på fredag, så hvis der nu er nogen
lektier, så må du sige til, eller vi har en dreng, hvor der er nogle problemer
ikke også. At der skriver hun egentlig løbende til os. Og det er egentlig
dejligt jo, at man kan følge med på den måde. [...] Det er blevet til
kommunikation i stedet for ren information, synes jeg, med de forældre der
er med.” (December, s. 43-44)
”Jeg synes, at specielt de der små spontane [beskeder] er blevet modtaget
godt af forældrene. De synes, det var rigtig hyggeligt, at der lige dukkede
sådan et eller andet op.” (December, s. 34)
”Kommunikation på email med forældrene ... Egentlig dengang, hvor vi lige
startede de her ugeplaner op, der blev de egentlig rigtig gode til at skrive.”
(December, s. 44)
I forbindelse med vidensdeling mellem lærere og forældre omkring eleverne er delt:



undervisningsplaner
beskeder, informationer
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5. Teknologi og vidensdeling i folkeskolen
Denne del vil samle op på skolernes projekt og relatere vidensdeling i folkeskolen til
teknologi. Spørgsmålet er, hvordan IT ifølge en socialkonstruktivistisk tankegang kan
støtte og styrke vidensdeling i folkeskolen. Med udgangspunkt i projektet på skolerne i
Gedved Kommune og den teoretiske diskussion relateres IT nedenfor til de tre forskellige
former for vidensdeling (se side 10). Hvordan kan IT styrke forskellige former for
vidensdeling i folkeskolen og på hvilke måder?
I forlængelse af forsøgene med vidensdeling i folkeskolen og den teoretiske diskussion har
vi valgt at fokusere på tre aspekter af vidensdeling: skriftlighed, diskussion og dialog samt
deling af redskaber. De tre aspekter markerer områder, hvor anvendelsen af IT kan
bidrage med kvalitative forbedringer af vidensdeling i folkeskolen. Aspekterne knytter sig
til forskellige teknologiske funktioner, der diskuteres nedenfor. Endelig er der en
opsummering af anvendelsen af IT til de tre former for vidensdeling, der var
udgangspunktet for afsnit 2 om ”Vidensdeling”.

5.1. Skriftlighed
Anvendelsen af IT indebærer skriftlighed, hvorfor det er vigtigt at være bevidst om
skriftens muligheder og begrænsninger. Et væsentligt emne i interviewene med lærerne i
Gedved Kommune var netop, at anvendelsen af teknologien kræver skriftlighed.
Skriftlighed over for mundtlighed har præget mange af diskussionerne.
For det første udtrykte lærerne en generel tilbageholdenhed med hensyn til skriftlighed. I
interviewene gav de udtryk for, at de ikke er vant til at skrive ned:
”Jeg tror ikke, det er så meget skriftlighed i vores måde at planlægge på,
måske.” (Marts, s. 60)
”Vi er ikke skriftlige på den måde.” (Marts, s. 118)
”Nu plejer vi jo ikke at skrive ned i det daglige.” (Marts, s. 128)
”Skal vi så ikke tale sammen mere?” (Marts, s. 60)
For det andet opfattede mange lærere det som ekstra og tidskrævende arbejde, at de skal
nedskrive deres tanker og idéer:
”Men at skrive det ned, så andre kan se idéen i det - det tager tid.” (Marts, s.
106)
”Men når det netop skal ud, så skal man altså lige tænke lidt på, hvordan
man vil formulere sig. Så det er en tidsrøver og en tidssluger, og jeg synes
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ikke, at det ... at man kan sige den der med, at det er arbejde, man skulle
have gjort alligevel.” (Marts, s. 15)
”Men det der med, at vi i folkeskolen ikke har en tradition om at være så
forfærdeligt skriftlige omkring det, vi går og laver og gør. Inde i Skolekom
der har vi jo denne her konference, hvor det egentlig var meningen ... hvor
det var tænkt således, at ... at vi skulle dele vores erfaringer med hinanden
undervejs. ... Vi har ikke været gode til at lægge noget ind - lad mig sige det
sådan.” (Marts, s. 50)
For det tredje var der bred enighed blandt lærerne om, at der eksisterer barrierer i
lærerkulturen for at skrive ned og dele deres redskaber:
”Ja, men det er faktisk ikke nemt, fordi jeg har gjort det meget, at jeg faktisk
netop har kommet ind [på lærerværelset] og siger: ”Nej nu skal I høre, det
har jeg lige lavet med min klasse, og det er bare så godt”, men der er aldrig
kommet noget igen, og så er det lige så stille, så dæmper jeg mig også. Så
gør jeg det heller ikke mere.” (December, s. 25)
”Jeg tror, at de fleste lærere de har det sådan: ”Jamen det er jo ikke specielt
- hvorfor skal vi fortælle andre om det?”” (Marts, s. 51)
”Man føler ligesom, at hvis det er noget, der skal være offentlig tilgængeligt,
så er det også noget, der skal have en hvis kvalitet. Og vi mener selvfølgelig,
at det, vi laver, har en hvis kvalitet. Men er det banebrydende - godt nok til,
at jeg vil lægge det ud til alles beskuen her. Så tror jeg, at der godt kan gå
lidt jantelov i det.” (Marts, s. 94)
”For at det igen er attraktivt at bruge det, så skal der være mulighed for en
vis kvajeprocent. Altså det skal være sådan, at man kan lægge noget ud uden
at man føler, at - arh, det skal være skrevet helt korrekt til punkt og prikke
osv.” (December, s. 9-10)
”Jeg tror da lige så meget, det [at det, man lægger ud, er for banalt] kan
være, der afholder fra at lægge ud, lige så vel som det kan være det der med,
at man synes det skal være mere perfekt.” (December, s. 25)
For det fjerde udtrykte lærerne en bekymring om, at det skriftlige arbejde vil erstatte
mundtlige møder.
Skriftlighed er eksplicitering og dermed deklarativ viden. Det er vigtigt, at den
operationelle, implicitte viden ifølge socialkonstruktivismen ikke kan erstattes af
deklarativ, eksplicit viden. Til gengæld kan den deklarative viden styrke den operationelle
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viden, da den medvirker til en øget bevidsthed og refleksion. At skrive om praksis er en
reflekterende proces, hvori man tvinges til at sætte ord og begreber på praksis. Den
skriftlige vidensdeling og den skriftlige proces kan medvirke til en øget bevidsthed om og
udvikling af den pædagogiske praksis:
”Når man først kom ind at arbejde med skabeloner omkring
undervisningsforløb [i UV-forløb], så synes jeg egentlig, det var rigtig godt.
Men man blev klar over tingene på en anden måde, og man fastholder, hvad
der egentlig var meningen, og hvordan projektet har udviklet sig. Det synes
jeg er interessant. [...] Det er et godt redskab til at fastholde fokus omkring,
hvad det egentlig var, man ville.” (December, s. 71)
”... jeg tror i det øjeblik, du sætter dig ned og får formuleret formål og alt
det der, der bliver du meget mere bevidst om dem [undervisningsforløb].”
(December, s. 84)
”... vi kommunikerede inde i logbogen og kunne skrive til i hinandens idéer og jeg synes, det er et godt sted at holde hinanden fast i de der løse idéer og
løse tråde, som de godt kan blive.” (Marts, s. 53)
Logbøger, e-mail, diskussionsfora og LIs UV-forløb er velegnede værktøjer til at styrke
skriftligheden. En øget skriftlighed er oplagt i forbindelse med vidensdeling mellem
lærere omkring undervisningsforløb samt vidensdeling mellem lærere omkring eleverne.
At skriftligheden styrker bevidstheden om og refleksion over praksis betyder, at
undervisningsforløb, logbøger m.v. ikke blot skal nedskrives for at kunne dele dem, men
ligeledes for at styrke lærernes arbejdsproces og bevidsthed om den pædagogiske praksis.
Det betyder samtidig, at anvendelse af logbøger og UV-forløb tjener samarbejde såvel
som lærernes individuelle arbejde.

5.2. Diskussion og dialog
I relation til lærernes anvendelse af LI til støtte af vidensdeling er det relevant at diskutere
de teknologiske funktioner e-mail og diskussionsforum, der støtter diskussion og dialog.
Diskussion og dialog ved hjælp af IT kan ifølge en socialkonstruktivistisk tilgang støtte
bestemte former for vidensdeling. Selvom LI indeholder et diskussionsforum samt giver
mulighed for at sende e-mail, er systemet ikke velegnet til at stille spørgsmål til andre
lærere eller til at diskutere. LI fungerer hovedsageligt som et arkiv, hvor man lagrer og
udveksler information (i form af dokumenter og logbøger). På skolerne i Gedved
Kommune suppleres brugen af LI med SkoleKom (FirstClass), der netop tilbyder et
mailsystem samt avancerede funktioner til diskussionsfora, hvor lærerne kan skrive indlæg
og stille spørgsmål til hinanden. LI og SkoleKom supplerer derfor hinanden på nogle
områder, men i visse tilfælde var det mere hensigtsmæssigt, hvis deres respektive
funktioner var knyttet sammen. Det angår især diskussionsfora. I interviewene udtrykte
lærerne et ønske om at kommunikere og indgå i dialog omkring undervisningsforløb.
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”... en mailadresse sådan at man kunne give respons til den, der har skrevet
det, for man kan jo ikke lige umiddelbart se, hvem der har lavet hvad. [...] Så
hvis der så var en mailadresse, så kunne man jo altid klikke på den og så
sige: Ved du hvad, hvad er det nu lige du mener med det, du har skrevet der?
Sådan man fik en dialog i gang, fordi det her, det synes jeg ikke, det skaber
ret meget dialog.” (December, s. 19)
”Jeg synes, det var dejligt, hvis man satte navn på [undervisningsforløb],
sådan at man kunne enten skrive til hinanden eller komme i en dialog med
folk om, hvad det var, de egentlig mente. Det kan godt være, man har
spørgsmål til det, selvom man gør sit bedste for at beskrive det, man lægger
ud.” (December, s. 75)
”Ville lærere rent faktisk spørge?” ”Det gør vi jo faktisk [i SkoleKom].”
(December, s. 22)
”Hvor [i Skolekom] der er mange, der kommunikerer. Der går vi tit ind og
kigger. Det er faktisk, at man snakker lidt sammen elektronisk. Og er der
nogle, der har nogle gode ideer, så kommer de lige ind, og så er der nogle
andre, der kommenterer - det synes jeg er fint. Der er jeg inde og kigge
næsten hver dag. Men ikke decideret undervisningsforløb, fordi man netop
kan bruge det som inspiration og ikke at få et helt forløb, fordi man er så
forskellige og børnene er forskellige.” (December, s. 62)
”Så vi bruger simpelthen SkoleKom hvis vi skal søge andres erfaringer, ja?”
(December, s. 3)
”Altså jeg har prøvet at lægge noget ind, og jeg har ikke kunnet finde andet
... altså jeg er den eneste, der - så vidt jeg kan se - har lagt ind under musik.
Og jeg kunne godt tænke mig at få noget respons på det, jeg har lavet. Altså
jeg ved ikke, om det kan forstås af andre end mig, vel.” (December, s. 19)
I LI deles undervisningsforløb i form af dokumenter, der er placeret i mapper. Lærerne
udtrykte et ønske om at kontakte den lærer, der har lavet et givet undervisningsforløb, med
henblik på at stille spørgsmål til forløbet. Samtidig ønskede nogle af lærerne at få respons
på de undervisningsforløb, de selv havde lavet. Lærernes ønsker om diskussion vedrører
vidensdeling, hvor lærerne samarbejder omkring udvikling af undervisningsforløb, og
hvor de deler undervisningsforløb. For det første ville det være hensigtsmæssigt at udvikle
undervisningsforløb i tilknytning til et diskussionsforum. I diskussionsforummet ville
lærerne kunne planlægge det rent praktiske samt diskutere det faglige indhold i
undervisningsforløbet sideløbende med at de skriver på selve dokumentet. For det andet
kunne et diskussionsforum tilknyttes et færdigt undervisningsforløb (der i LI placeres i
Arkiv). I diskussionen kunne forfatteren knytte kommentarer til sit undervisningsforløb,
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og samtidig kan andre lærere stille spørgsmål direkte i tilknytning til
undervisningsforløbet. E-mail kan til en vis grad tjene samme formål, men anvendelsen af
et diskussionsforum betyder desuden, at andre lærere vil få gavn af de diskussioner, der
måtte opstå i relation til undervisningsforløb.
Ud fra en socialkonstruktivistisk tankegang er det vigtigt, at vidensdelingen tager
udgangspunkt i modtageren og dennes situation og målrettethed. I sin tilrettelæggelse af
undervisningen søger og læser læreren med baggrund i egen praksis. Det betyder, at
undervisningsforløb af læreren tænkes ind i en sammenhæng, der ikke nødvendigvis deles
af afsenderen. Undervisningsforløb kan opfattes og forstås forskelligt. Det er der ikke
nødvendigvis noget galt i, da en anderledes anvendelse af et undervisningsforløb ikke er
forkert. Men samtidig er der risiko for misforståelser; læreren vil ikke nødvendigvis
umiddelbart kunne overtage undervisningsforløbet eller forstå det. Diskussionsfora og email kan være medvirkende til at afhjælpe dette, idet de giver læreren mulighed for at
stille spørgsmål til undervisningsforløb i relation til egen praksis og egne mål. Som det
giver sig til udtryk i lærernes anvendelse af SkoleKom, er diskussionsfora og e-mail
desuden anvendelige i sig selv. I SkoleKom anvendte lærerne diskussionsfora og e-mail til
at stille hinanden spørgsmål.
Deling af undervisningsforløb og øvrige undervisningsmaterialer kan med fordel støttes af
diskussionsfora og e-mail. Lagring - som LI hovedsageligt lægger op til - er ikke
tilstrækkeligt eller velegnet til deling af undervisningsforløb. Lagring implicerer en idé
om, at viden indtager en objektiv natur og dermed umiddelbart kan overføres til og
anvendes af andre.

5.3. Deling af redskaber
I vidensdelingen mellem lærere omkring undervisningsforløb er det væsentligste
spørgsmål, hvad en lærer har brug for i tilrettelæggelsen af undervisningsforløb. Hvad
søger læreren i andres redskaber? Ifølge en socialkonstruktivistisk tilgang besidder
læreren en implicit, operationel viden om sin klasse, sit fag og sin praksis, hvilket udgør
udgangspunktet for vidensdelingen. Læreren læser med andre ord andre læreres delte
redskaber med udgangspunkt i egen situation og målrettethed. Denne tankegang støttes af
interviewene:
”... skal jo ikke være sådan, at man kan gå hen og sige ”haps - det der
undervisningsforløb, det tager jeg”. Det kan man jo ikke. Så inspiration og
tilpasning - det skal der vel til. Og der synes jeg, det da vil være lækkert.
(Marts, s. 157)
”... hvis man vil arbejde med et eller andet emne, så har man selv nogle
idéer om... Så gør man det at - kan lige få nogle ”input” nogle forskellige
steder fra.” (Marts, s. 167)
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”Hvis én får en alle tiders idé, så gør jeg det samme på min måde.” (Marts,
s. 163)
”Det er ikke sikkert, at det [undervisningsforløbet] passer ind i mit
temperament og til det, jeg skal i gang med - men man kan vel få idéer.”
(Marts, s. 107)
Ifølge lærerne selv udvikler de undervisningsforløb med udgangspunkt i en målsætning,
der vedrører, hvad eleverne skal lære i forløbet. Med andre ord er lærernes udgangspunkt
en idé om, hvor de vil hen. Dernæst melder en række spørgsmål sig: Hvordan nås målet?
Hvordan tilrettelægges undervisningsforløbet? Hvilke undervisningsmaterialer skal
anvendes? Ifølge den socialkonstruktivistiske tilgang er det ikke muligt at eksplicitere og
dermed mediere fuldstændige undervisningsforløb. I stedet er det muligt at dele redskaber
(se side 14-19). Ifølge tilgangen skal lærerene derfor ikke tilstræbe at dele beskrivelser af
fuldstændige undervisningsforløb, men skal i stedet tilbyde hinanden redskaber, der
anvendes i undervisningsforløb. Redskaber kan være idéer, tanker, materialer, opgaver,
erfaringer, etc., som typisk indgår i et undervisningsforløb. Ifølge denne tilgang skal
vidensdelingen mellem lærere omkring undervisningsforløb bidrage til at give lærerne
svar på de spørgsmål, de har i forbindelse med tilrettelæggelsen af undervisningsforløb.
Denne tilgang til vidensdeling imødekommer den tidligere citerede kritik, der blev rejst af
en lærer i Gedved Kommune:
”Nu har jeg været lærer i 25 år, og jeg ved ikke, i hvor mange år vi har
samlet sådan nogle undervisningsforløb i mapper. Der står hyldevis af
mapper med sådan nogle undervisningsforløb i, og de bliver stort set ikke
brugt. Og jeg kan se, når man selv ligesom kører et forløb igennem og har
det samme emne med nogle nye børn. Du tager din mappe ned, finder dit
emne, så sætter du det op på hylden igen - du kan ikke bruge det [...] Der er
kommet nogle nye materialer, det er en helt anden elevgruppe, du sidder
med, der er sket nogle helt andre ting ude i samfundet. [...] Det der med at
lægge hele materialet ud og alle opgaverne, det er spild af tid det tror jeg.”
(December, s. 61)
Som nævnt er det netop ikke hensigten, at lærerne skal dele og anvende hinandens
komplette undervisningsforløb, men derimod at lærerne deler redskaber, der kan ændres,
indgå i nye sammenhænge og anvendes på nye måder. Anvendelse af andres redskaber er
ikke implementering af samme undervisningsforløb, men anvendelse i relation til egen
praksis.
Tilgangen til vidensdeling har konsekvenser for, hvordan viden skal præsenteres og
organiseres i et system til vidensdeling. Grundlaget for organiseringen er, at læreren først
og fremmest søger efter redskaber i relation til en overordnet idé eller et mål med et
undervisningsforløb; det vil sige, at læreren søger alle slags redskaber, der kan bidrage til
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skabelsen af undervisningsforløbet. Det betyder, at søgefunktioner får en central rolle.
Anvendelsen af søgefunktioner indebærer imidlertid, at lærerne er enige om og besidder
en fælles forståelse af en række bestemte begreber og kategorier, der anvendes i
beskrivelsen af forskellige redskaber. Det er vigtigt at finde en række søgekriterier, der gør
det muligt for lærerne at søge efter specifikke nøgleord. I stedet for, at læreren bladrer
gennem mapper med undervisningsforløb, mapper med link, mapper med bøger, etc., er
det mere hensigtsmæssigt, at læreren søger ud fra undervisningsforløbets faglige indhold
eller tema såsom ”rytme”, ”grammatik”, ”stilemner” eller ”projektforløb”. Søgningen skal
resultere i alt mellem undervisningsforløb, idéer, link, bøger, opgaver, videobånd, etc., der
relaterer sig til eksempelvis rytme eller stilemner.
Denne tilgang repræsenterer en organisering, der adskiller sig fra organiseringen i LI. I LI
er link placeret ét sted, oversigt over bibliotekets bøger et andet sted, undervisningsforløb
et tredje sted, etc. LIs organisering forudsætter, at læreren først og fremmest søger efter
”et undervisningsforløb” eller ”en bog”. Lærerne på skolerne i Gedved Kommune
diskuterede netop denne problemstilling:
”For det er i hvert fald min hovedtanke, at jeg skal kunne søge under
”ligninger”, og så kommer der noget fra en masse. Og så kan jeg så sortere
i det, jeg kan bruge. Det er i hvert fald det, jeg vil bruge det til.” (Marts, s.
133)
Denne vidensdeling, hvor søgningen er det centrale, kræver, at lærerne ekspliciterer en
række konkrete kategorier, der beskriver undervisningsforløb og øvrige redskaber ud fra
metadata. Det betyder, at delte redskaber skal indeholde oplysninger om pædagogik,
klassetrin, fag, etc.

5.4. Anvendelse af teknologi til vidensdeling
Nedenfor opsummeres anvendelsen af IT i relation til de tre former for vidensdeling.
Spørgsmålet er, hvilke funktioner der støtter hvilke former for vidensdeling.
Den første form for vidensdeling, vidensdeling mellem lærere omkring
undervisningsforløb, vedrører såvel udvikling af undervisningsforløb som deling af
undervisningsforløb. Vidensdeling omkring udvikling af undervisningsforløb kan først og
fremmest støttes af et fælles arbejdspapir som LIs UV-forløb. Arbejdspapiret udgør det
fælles udgangspunkt for lærernes samarbejde. I stedet for at anvende en logbog ville det
dog være mere oplagt at knytte et diskussionsforum til arbejdspapiret. Lærerne kan
anvende diskussionsforummet til planlægning og til pædagogiske diskussioner, der
foregår sideløbende med udfærdigelsen af undervisningsforløbet. Endelig er det oplagt at
anvende e-mail til at supplere diskussionsforummet. Deling af undervisningsforløb støttes
af elektronisk lagring som LIs Arkiv, hvilket er forudsætningen for at få adgang til
hinandens redskaber. Mappestrukturer som i LI kan imidlertid vokse sig ganske
uoverskuelige. Desuden kan det være meget vanskeligt for læreren at finde frem til
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eksempelvis ”noget med ligninger”. Derfor er det oplagt at anvende avancerede
søgefunktioner, hvilket indebærer, at lærerne skal forsyne deres redskaber med metadata.
For at styrke mulighederne for kontakt og diskussioner mellem lærere er det oplagt at
anvende diskussionsfora i tilknytning til de redskaber, lærerne deler. E-mail kan
tilsvarende gøre det muligt for en lærer direkte at kontakte forfatteren. Lærerne skal have
mulighed for at knytte kommentarer såvel til andres redskaber som til bøger, link,
videofilm, etc.
I projektet i Gedved Kommune havde lærerne positive erfaringer med udvikling af
undervisningsforløb ved hjælp af LI. Derimod havde lærerne dårlige erfaringer med
anvendelse af andre læreres redskaber, hvilket til dels skyldes, at dette aspekt af projektet
ikke var et decideret indsatsområde. Dog kan årsagen til lærernes problemer med deling af
redskaber samtidig findes i LIs struktur, der som tidligere omtalt (se side 24-27) ikke
støtter fleksibel og dynamisk vidensdeling. Lagringen samt redskabernes form af færdige
undervisningsforløb gør det vanskeligt for lærerne såvel at finde frem til som at anvende
delte redskaber.
Den anden form for vidensdeling, vidensdeling mellem lærere omkring eleverne, støttes
primært af en logbog over eleverne såsom LIs Klasselog. E-mail kan i visse tilfælde være
anvendelig, hvis en lærer ønsker at pointere eller bemærke noget særligt. Hvis de lærere,
der deler viden om eleverne, imidlertid konstant følger med i hinandens indlæg, er det dog
næppe nødvendigt. Ligeledes kan der argumenteres for, at e-mail ikke er nødvendig, da
lærerne i stedet vil tage en samtale. Vidensdeling mellem skole og SFO kan ligeledes
støttes af logbøger såsom LIs Klasselog. Det er oplagt at oprette en fælles logbog, der
deles af skole og SFO.
Den tredje form for vidensdeling, vidensdeling mellem lærere og forældre omkring elever,
vedrører såvel vidensdeling mellem lærere og forældre omkring elever samt
informationsformidling fra lærere til forældre. Vidensdeling mellem lærere og forældre
omkring elever kan støttes af e-mail. E-mail kan ikke erstatte forældresamtaler, men hvis
såvel lærere som forældre løbende skriver om og spørger til eleverne/børnene, kan
forholdet og forståelsen mellem skole og hjem styrkes. Desuden kan logbøger styrke
vidensdeling mellem lærere og forældre, idet de skriftlige oplysninger giver lærerne bedre
forudsætninger for at tale om eleverne. Informationsformidling fra lærere til forældre kan
støttes gennem anvendelsen af en hjemmeside og e-mail. På en hjemmeside kan skolen
placere generelle informationer, således at forældre altid kan finde bestemte oplysninger
om skolen. Hjemmesiden har dog den ulempe, at forældrene selv skal opsøge den. Det
betyder, at hjemmesiden skal anvendes til oplysninger om elevernes skema, oplysninger
om skolens arrangementer, billeder fra skolen, etc., men ikke til oplysninger, forældrene
skal læse. Her er e-mail til gengæld velegnet, da e-mail sendes direkte til forældrene.
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6. Perspektivering - vidensdeling som
kompetenceudvikling
Denne sidste del fokuserer på vidensdeling i et bredere perspektiv. I det følgende gives et
bud på, hvilke muligheder der eksisterer i vidensdeling i folkeskolen ved hjælp af IT. Et
væsentligt aspekt af vidensdelingen er udviklingen af lærernes pædagogiske kompetence.
Perspektivet i det følgende er vidensdeling som led i udvikling af folkeskolen, og fokus er,
at lærerne skal dele og lære af hinandens viden og erfaringer med henblik på at udvikle
deres pædagogiske kompetence.
Lærerens kompetence udspiller sig i en pædagogisk praksis, hvorfor læreren først og
fremmest besidder en praktisk kompetence, der manifesterer sig i tilrettelæggelse af
undervisningsforløb, undervisning af elever, udfærdigelse af opgaver, evaluering m.v.
Derudover besidder læreren en teoretisk kompetence i relation til pædagogik og didaktik. I
det følgende behandles vidensdeling som kompetenceudvikling. Som Bente Jensen (2003)
skriver, er kompetenceudvikling et væsentligt aspekt af udviklingen af den danske
folkeskole:
”Det siger sig selv, at hvis det danske samfund for alvor ønsker at opruste
læreres pædagogiske kompetence, så han/hun føler sig bedre rustet til at
tage nye opgaver på sig, blandt andet opgaven der handler om at skabe sin
autoritet på ’ny’ og om at kunne tage mere filosofiske samtaler på sig, bliver
det vigtigt at satse på kompetenceudvikling. Men det er ikke nok! Vi må
tillige se på lærerens status set i et samfundsperspektiv. Den status,
’naturlige’ myndighed og autoritet, som efterlyses gennem artiklen, er ofte
netop helt forsvundet i dag. Måske er det konsekvensen af, at der ikke
længere er noget, der kan tages ’for givet’? Men det er også sandsynligt, at
det må betragtes som en konsekvens af, at lærere som gruppe har mistet
status og autoritet gennem manglende opbakning fra statslige myndigheder.
Skal udviklingen vendes – må læreren gives nye muligheder for at udvikle en
professionsrettet anderledes kompetence. Der er brug for en
professionsudvikling, som består i opgradering af pædagogisk kompetence
via organisationsudvikling inden for folkeskolen, fokusering på de samme
principper i læreruddannelsen samt opgradering af lærerens
samfundsmæssige status.”
I det følgende argumenteres der for, at vidensdeling især ved hjælp af IT kan spille en
afgørende rolle i lærernes kompetenceudvikling samt i styrkelsen af lærernes
professionalisme. For det første argumenteres der for, at lærernes kompetence kan
udvikles gennem ændrede arbejdsprocesser, hvor vidensdeling spiller en afgørende rolle.
For det andet argumenteres der for, at IT kan støtte og styrke disse arbejdsprocesser.
Vidensdeling i tilknytning til kompetenceudvikling skal samtidig gå hånd i hånd med en
kultur- og organisationsudvikling i folkeskolen. Kulturudviklingen vedrører en udvikling
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af lærernes måde at forvalte deres rolle og arbejdsopgaver på, mens
organisationsudviklingen vedrører rammerne for lærernes arbejde. Kultur- og
organisationsudvikling forudsætter derfor hinanden.
En udvikling af lærernes kompetence forudsætter som udgangspunkt, at skolen bevæger
sig fra informationsformidling til vidensdeling (se side 10-11). Informationsformidling,
hvor lærerne nedskriver og videregiver eksempelvis undervisningsforløb, er ikke
tilstrækkeligt til at udvikle lærernes kompetence. Modsat informationsformidling skal
lærerne i vidensdelingen modtage og anvende viden fra en anden lærer. Ifølge en
socialkonstruktivistisk tilgang er vidensdeling dynamisk, idet der ikke er tale om
envejsformidling; vidensdeling er aktiv og kræver samarbejde og interaktion mellem
lærerne.
Nøgleordene for at bevæge folkeskolen fra informationsformidling til vidensdeling og for
dermed at styrke lærernes kompetence er refleksion og samarbejde. En øget vidensdeling
går således hånd i hånd med en kultur- og organisationsudvikling, hvor refleksion og
samarbejde fremmes. Konsekvensen er ændrede arbejdsprocesser for lærerne. Med
udgangspunkt i de to begreber fokuseres nedenfor på, hvordan lærernes arbejdsprocesser
kan ændres med henblik på at styrke deres kompetence. En kultur- og
organisationsudvikling vedrører ændringer af arbejdsprocesser angående såvel lærernes
individuelle arbejdsprocesser som lærernes samarbejdsformer. Derudover vedrører kulturog organisationsudviklingen såvel den enkelte skole som samarbejdet mellem skoler.

6.1. Refleksion
For at styrke vidensdeling og kompetenceudvikling skal man i folkeskolen udvikle en
organisation og kultur, der først og fremmest styrker lærernes refleksion. Refleksion
omfatter øget bevidsthed såvel som teoretisk refleksion. Dette kan styrkes gennem en øget
skriftlighed. Skriftlighed kan først og fremmest styrke den enkelte lærers individuelle
udvikling af undervisningsforløb. Det vil styrke udviklingen af undervisningsforløb, hvis
lærerne indarbejder arbejdsprocesser, hvor de løbende noterer idéer og tanker og således
løbende udvikler undervisningsforløbet. Selve det endelige, skriftlige produkt skal ikke
nødvendigvis fremstå som et færdigt undervisningsforløb, men skal fungere som et
arbejdspapir, der danner udgangspunkt for selve undervisningsforløbet. Arbejdspapiret
skal skabe en øget bevidsthed om undervisningsforløbet hos læreren. Arbejdsprocessen
kan yderligere styrkes ved at udarbejde kategorier eller begreber, som læreren skal
forholde sig til i relation til det givne undervisningsforløb. Denne arbejdsproces kan
støttes af IT, der i form af tekstbehandling har en række fordele, men i princippet kræves
blot papir og blyant.
Den skriftlige proces skal medvirke til, at lærerne bliver bevidste om og reflekterer over
flere aspekter af deres undervisning, og igennem dette udvikler de deres kompetence. Det
hænger sammen med, at skriftligheden desuden kan være medvirkende til at styrke
lærernes refleksion over selve varetagelsen af praksis. Refleksion over praksis kan styrkes
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ved at indarbejde arbejdsprocesser, hvor lærerne løbende nedskriver tanker om eller
kommentarer til henholdsvis undervisningsforløb og elever. Skriftligheden kan styrke
lærernes refleksion over undervisningsforløb gennem arbejdsprocesser, hvor lærerne i
løbet af og efter et undervisningsforløb nedskriver iagttagelser og foretager en evaluering.
Evalueringer af og refleksioner over undervisningsforløb styrker bevidstheden om,
hvordan undervisningen forløb og medvirker til at fastholde iagttagelser, der kan gavne
senere forløb. Evalueringen styrkes, hvis lærerne tager noter under selve
undervisningsforløbet. Lærernes anvendelse af undervisningsmaterialer kan styrkes, hvis
lærerne noterer deres erfaringer med dem; det være sig eksempelvis erfaringer med en
bestemt anvendelse af et materiale eller et materiales særlige kvaliteter. Det vedrører
erfaringer med bøger, videobånd, computerprogrammer, opgaver, link, etc. Lærernes
daglige arbejde med en klasse kan styrkes gennem arbejdsprocesser, hvor lærerne løbende
skriver informationer om og iagttagelser af eleverne. Skriftligheden vil styrke lærernes
opfattelse af og forståelse for eleverne, da skriftligheden fastholder informationer om
eleverne og bevirker, at lærernes bevidsthed om eleverne styrkes. Lærernes arbejde med
en klasse kan derfor styrkes ved, at den enkelte lærer fører journal med eller logbog over
hver elev.
IT tilbyder funktioner, der kan støtte disse arbejdsprocesser. Det vil sige IT i form af
værktøjer såsom logbøger og i form af arkiver eller databaser, hvortil man kan knytte
kommentarer. Rent praktisk er anvendelsen af IT en fordel, men igen kan man i princippet
udføre samme arbejdsprocesser ved hjælp af papir og blyant. Men IT gør det lettere at
udveksle og dele iagttagelser lærerne imellem.
De ovenfor beskrevne arbejdsprocesser kan være medvirkende til at styrke den teoretiske
refleksion i folkeskolen. Lærerne skal i højere grad inddrage teoretiske overvejelser i deres
praktiske arbejde; det vil sige, at de skal diskutere teori i relation til konkrete
undervisningsforløb og i relation til eleverne. Som Jensen (2003) skriver, kræver det en
ændring i lærernes kultur:
”At ændre skolen til en læringskultur som her skitseret indebærer ikke kun
forandring af skolen hen imod en læringskultur, men også en forvandling af
lærerens rolle i den læringskultur [...]. Lærerens rolle bliver helt anderledes
end den rolle, der knytter sig til at tage ansvar for at tilrettelægge
undervisning ’time for time’, ’fag for fag’ på en måde, så
kundskabsformidling bygges gradvist op. Refleksioner og diskussioner om
principper for det ’gode’ læringsmiljø må inddrages i planlægningen,
ligesom overvejelser over om konteksten indebærer rimelige forudsætninger
for kompetenceudvikling. I den sammenhæng tager lærerprofessionalismen
et skift fra at være af formidlende og tilrettelæggende karakter til at være
organisationsudviklende med potentialer, som indebærer ikke-linearitet og
uforudsigelighed [...].”
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En lærer kan sagtens føle, at det ikke er nødvendigt for ham/hende at skrive noget ned,
eftersom undervisningen ligger på rygraden:
”Altså det er jo netop noget, man gør, og nogle gange så tænker man ikke så
meget over, hvordan man egentlig gør - man gør det jo bare.” (December, s.
27)
Det er et udtryk for lærerens praktiske kompetence - operationelle viden - der imidlertid
kan styrkes gennem deklarativ viden i form af eksplicitte begreber og teorier. Lærernes
anvendelse af pædagogiske teorier i tilknytning til undervisningen er nødvendig for at
styrke lærernes professionalisme.
Ovenstående vedrører lærernes individuelle arbejdsprocesser, hvilket kun indirekte
vedrører vidensdeling. Men ændringer i lærernes individuelle arbejdsprocesser er
forudsætningen for vidensdeling mellem lærere. Samtidig er det væsentligt at bemærke, at
de beskrevne arbejdsprocesser ikke kun tjener vidensdeling, men samtidig styrker den
enkelte lærers individuelle arbejde, ikke mindst i relation til refleksion.

6.2. Samarbejde
Den øgede skriftlighed i lærernes arbejdsprocesser er en væsentlig forudsætning for
udvikling af vidensdeling og samarbejde mellem lærerne. Udgangspunktet for lærernes
samarbejde er, at lærerne deler deres skriftlige arbejder med andre lærere. Det vil sige, at
lærerne skal dele deres undervisningsforløb i form af redskaber som
undervisningsmaterialer, opgaver, kommentarer, anmeldelser, idéer, etc. Som
udgangspunkt er lærernes deling af sådanne redskaber stærkt begrænset uden anvendelse
af IT. Det er derfor lærernes deling af redskaber, der er hovedargumentet for, at lærernes
også i deres individuelle arbejdsprocesser skal anvende IT - og ikke papir og blyant. I
forhold til andre medier tilbyder IT funktioner, der kan udvide og forbedre mulighederne
for deling af redskaber betydeligt. Deling af redskaber mellem lærere er med andre ord
stort set kun mulig gennem anvendelse af de funktioner, der tilbydes af IT. Det vil sige IT
i form af intra- eller internet, hvor forskellige redskaber kan gøres tilgængelige for alle
med adgang til nettet. Spørgsmålet er, i hvilken form og hvordan redskaber skal deles over
et net.
Det er naturligt, at et krav om deling af redskaber vil få indflydelse på lærernes
arbejdsprocesser. Det kræver en ekstra indsats at skrive med bevidstheden om, at andre
skal læse det. Det er imidlertid ikke hensigten, at lærerne kun skal dele fejlfri og fuldendte
undervisningsforløb. En lærer efterspørger ikke primært fuldendte beskrivelser af
eksempelvis undervisningsforløb. Læreren står måske med elever på et andet klassetrin
eller ønsker at beskæftige sig med samme emne ud fra en anden vinkel. Ikke desto mindre
kan lærere få inspiration fra beskrivelser af undervisningsforløb, men sjældent i form af
færdige opskrifter. Da modtagerne ligeledes er lærere, har de de nødvendige
forudsætninger for at forstå et undervisningsforløb, selvom det ikke er beskrevet i alle
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detaljer. Det er vigtigt, at afsenderen er bevidst om, at modtagerne sjældent søger efter
færdige opskrifter på, hvordan man gennemfører et undervisningsforløb, men at de
derimod søger idéer og inspiration samt undervisningsmaterialer. Derfor skal den viden,
der deles, primært have form af redskaber.
Det betyder, at lærerne skal indarbejde arbejdsprocesser, hvor de skriver og deler
kommentarer og bemærkninger til anvendte redskaber. Har en lærer eksempelvis fundet
en hjemmeside med bestemte pædagogiske kvaliteter, skal læreren dele hjemmesiden og
knytte kommentarer til:







Hjemmesiden er god til ...
Den indeholder mange gode billeder af ...
Den egner sig også til svage læsere ...
Hovedsageligt 4. klassetrin ...
Jeg anvendte hjemmesiden i tilknytning til et undervisningsforløb, hvor ...
Jeg oplevede, at eleverne ..., etc.

Tilsvarende betyder det, at en lærer, der eksempelvis har anvendt en bestemt bog i
forbindelse med et undervisningsforløb, ikke blot skal nævne bogen i en beskrivelse af
undervisningsforløbet, men i stedet skal lave og dele en selvstændig beskrivelse af bogen
og dens anvendelighed; hvilke kvaliteter har bogen, og hvordan har læreren anvendt den?
Andre lærere har således mulighed for at finde hjemmesiden eller bogen, der kan have
relevans for dem, selvom de ikke er interesserede i det givne undervisningsforløb.
Konsekvensen er, at lærerne først og fremmest skal betragte vidensdeling som deling af
redskaber og refleksioner. Det indebærer, at der i folkeskolen skabes en kultur om, at delte
beskrivelser ikke nødvendigvis ligner lærebøger, men at de kan tage form af
arbejdspapirer, noter, bemærkninger, idéer, tanker og lignende.
Hensigten med lærernes deling af deres redskaber er naturligvis, at andre lærere skal tage
dem i brug i egen praksis. En lærer, der er ved at tilrettelægge et undervisningsforløb, kan
søge efter forskellige redskaber. Læreren kan eksempelvis søge en idé til emnet for et
undervisningsforløb, eller læreren kan med udgangspunkt i egen idé søge yderligere
inspiration til undervisningsforløbet. Deling af redskaber gennem IT giver netop gode
muligheder for søgning. En lærers søgning er imidlertid ikke et spørgsmål om at slå op et
bestemt sted i en database. Som tidligere nævnt søger en lærer ikke primært efter et
”undervisningsforløb”, men eksempelvis efter noget om ”ligninger”. Derfor skal der
lægges stor vægt på implementering af søgefunktioner, hvilket samtidig indebærer en
udvikling af søgekriterier. Det kræver, at lærerne udvikler et fælles sprog og fælles
begreber - således at en lærer kan søge efter en tekst til ”svage læsere” eller lignende.
I ovenstående beskrivelse af lærernes deling af redskaber er der tale om
informationsformidling. Den aktive og dynamiske vidensdeling, der skal bevæge skolen
fra informationsformidling til vidensdeling, udvikles som nævnt ikke ved, at én lærer
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stiller viden fra sig på en hylde, og en anden lærer dernæst tager den ned fra hylden. Den
delte viden skal ikke behandles som statisk. I stedet kræves en høj grad af kommunikation
og interaktion, hvor lærerne løbende diskuterer, udvikler og ændrer viden.
For at tage skridtet til vidensdeling skal lærerne indarbejde arbejdsprocesser, hvor de ikke
blot anvender hinandens redskaber, men hvor de knytter kommentarer ikke kun til egne
men til andres redskaber og diskuterer dem. Det betyder for det første, at bøger kan få
vedhæftet flere kommentarer, en given hjemmeside kan anbefales i tilknytning til
forskellige områder, etc. For det andet betyder det, at lærerne skal indarbejde
arbejdsprocesser, hvor de stiller spørgsmål til hinanden samt til hinandens redskaber. Som
nævnt overtager lærerne ikke blot en statisk, objektiv viden. Derfor styrkes
vidensdelingen, hvis lærerne spørger til og diskuterer hinandens redskaber. Dermed er der
tale om samarbejde mellem lærere. Lærernes deling af redskaber skaber fundamentet for
samarbejde, hvilket er det væsentligste aspekt ved vidensdeling som
kompetenceudvikling; det vil samtidig sige, at det er af størst betydning for at bevæge
skolen fra informationsformidling til vidensdeling.
Lærernes kompetence kan styrkes ved at indarbejde arbejdsprocesser, der styrker
samarbejde omkring eleverne og udvikling af undervisningsmateriale, samarbejde med og
mellem skolebibliotekarer samt samarbejder, hvor lærerne spørger hinanden.
Samarbejdet mellem lærerne kan styrkes gennem indarbejdelse af arbejdsprocesser, hvor
lærerne arbejder på fælles arbejdspapirer. Lærerne skal skriftliggøre deres
undervisningsforløb og deres oplysninger om eleverne. Anvendelse af IT er oplagt til
støtte af disse arbejdsprocesser, da IT tilbyder værktøjer, hvor lærerne kan dele
dokumenter via intra- eller internet. Lærerne kan rette i samme dokument og kan konstant
følge hinandens tilføjelser. De skriftlige papirer fastholder en struktur på udviklingen af
undervisningsforløb og styrker lærernes refleksion. Det er dog vigtigt, at lærernes
samarbejde består i et samspil mellem udviklingen af de skriftlige arbejdspapirer og
møder, hvor undervisningsforløb og elever diskuteres mundtligt. Arbejdspapirerne skaber
et fælles udgangspunkt for og er dermed med til at styrke samtalerne. Samtalerne styrker
lærernes fælles forståelse, idet lærerne kan diskutere undervisningsforløb og elever. I
diskussioner udvikles nye tanker, misforståelser fjernes, og forskellige synsvinkler
diskuteres igennem - den skriftlige kommunikation er for usmidig til sådanne
diskussioner:
”Og jeg tror, at hvis jeg sidder der og havde skrevet, skrevet, skrevet,
skrevet, skrevet - så kom jeg til at blive meget mere stiv i den måde, jeg
arbejder på.” (Marts, s. 24)
Derfor er det en væsentlig pointe, at samtalerne er med til at styrke de skriftlige redskaber.
Det mundtlige og det skriftlige spiller med andre ord hver sin rolle i lærernes samarbejde
om undervisningen, og de styrker gensidigt hinanden. Det er derfor væsentligt, at lærerne
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udnytter muligheder for at mødes og diskutere. De skriftlige redskaber må ikke erstatte
samtaler, men omvendt må lærernes samtaler ikke udelukke skriftlig vidensdeling. To
lærere i Gedved Kommune sagde:
”Jeg synes ikke, det har været en hindring for os, at vi både har snakket og
kommunikeret. Det synes jeg faktisk det virkede godt, fordi en ting er, at man
sidder og snakker, og så gik jeg måske hjem og skrev et eller andet, og så X
kunne gå ind og føje noget til. [...] Det gør ikke noget at det er en blanding
af det mundtlige og det skriftlige. Man kan sige, at det mundtlige, det er det,
der afføder ideen, og det skriftlige er det, der fastholder den.” (December, s.
71)
”Noget af det, som mange stejler lidt over lige i starten ”Nå, skal vi nu lade
være med at snakke sammen.” Nej, det skal vi ikke, og det vi har oplevet, det
er, at der bliver snakket ufatteligt meget. Det har gjort noget rigtig godt for
vores arbejdsmiljø - det har det virkelig. At nu skulle man lige pludselig til at
diskutere de her forskellige undervisningsforløb, og altså noget ... Det har
været skide godt, så det er dejligt - at det har sådan en sidegevinst.” (Marts,
s. 37)
Det at det skriftlige arbejde foranledigede mundtlige diskussioner om undervisningsforløb,
er imidlertid ikke en sidegevinst, men er et bærende motiv for skriftligheden samt et led i
lærernes øgede refleksion.
Udover sin funktion i lærernes tætte samarbejde om udvikling af undervisningsforløb og
evaluering af elever skal de delte skriftlige redskaber medvirke til, at lærerne får kendskab
til hinanden og hinandens redskaber, således at der kan opstå flere samarbejder.
Samarbejde skal også forstås i betydningen af at trække på hinandens ressourcer, stille
spørgsmål og hjælpe hinanden. Som tidligere nævnt skal lærerne ikke blot tage de andre
læreres redskaber ned fra hylden. I stedet skal lærerne kontakte hinanden og stille
spørgsmål om de delte redskaber. Det er dog ikke nødvendigvis redskabet i sig selv,
læreren kan anvende, men redskabet kan give et indblik i, hvad andre lærere beskæftiger
sig med og kan dermed danne udgangspunkt for, at der skabes en kontakt og et
samarbejde. Et samarbejde kunne eksempelvis bestå i, at to lærere hver for sig udvikler
tilsvarende undervisningsforløb; i processen kommunikerer de med hinanden, får idéer og
inspiration og bruger hinanden til at diskutere undervisningsforløbet. Sådanne samarbejder
kræver, at der i skolen skabes en kultur, hvor lærerne diskuterer undervisningsforløb,
elever, pædagogiske problemstillinger m.v.
Anvendelsen af IT i form af primært dokumentdeling, diskussionsfora og e-mail gør det
muligt for lærere at finde hinandens redskaber, skrive kommentarer og diskutere. Alene
ved hjælp af deling af arbejdspapirer og elektroniske diskussioner er det muligt for to
lærere at samarbejde om udvikling af undervisningsforløb.
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6.3. Internt på skolen og mellem skoler
Samtlige af de ovenfor beskrevne arbejdsprocesser i tilknytning til vidensdeling kan ved
hjælp af IT foregå såvel mellem lærere på samme skole som mellem lærere på forskellige
skoler. Der er dog væsentlige forskelle på de to situationer. Det er af stor betydning for
lærernes kompetenceudvikling, at der på skolerne opbygges en organisation, der muliggør
vidensdeling mellem samtlige folkeskoler. Lærerne skal i højere grad samarbejde og dele
viden på tværs af skoler. Lærere skal dele deres redskaber med alle lærere i den danske
folkeskole. Der er først og fremmest store muligheder i, at lærere kan udveksle redskaber
og give hinanden idéer. Derudover kan lærerene skabe kontakter; de kan stille spørgsmål
til hinanden, diskutere undervisning, og de kan samarbejde omkring udvikling af
undervisningsforløb.
Vidensdeling mellem skoler giver desuden mulighed for samarbejde mellem
skolebibliotekarer, for hvem det vil være oplagt eksempelvis at udvikle fælles databaser
over læreres anmeldelser af og kommentarer til bøger og øvrige undervisningsmaterialer.
Den mulige kontakt til i princippet samtlige lærere i folkeskolen muliggør desuden
etableringen af samarbejder eller kontakter mellem lærere med fælles interesser. Det
betyder, at den enkelte skole og den enkelte lærer får adgang til flere redskaber samt
kontakt til andre miljøer, hvilket kan styrke kompetenceudviklingen i folkeskolen. Disse
former for samarbejde og vidensdeling mellem skoler kan udelukkende udvikles gennem
anvendelsen af IT ved at koble skolerne sammen i netværk, da lærerne har sværere ved at
mødes. Dog må det interne samarbejde på de enkelte skoler ikke undervurderes.
Samarbejdet mellem lærere på samme skole styrkes, idet de kender skolens lokaler og
ressourcer, de deler måske en klasse, de har kontakt til de samme elever, og de har
mulighed for at mødes. I lærernes lokale samarbejde og vidensdeling skal det derfor
udnyttes, at lærerne befinder sig på samme skole.
Konklusionen er, at IT har på mange områder kan støtte en kultur- og
organisationsudviklingsproces, der har til hensigt at styrke lærernes kompetence og
professionalisme.

6.4. Afrunding
Projektet på skolerne i Gedved Kommune har vist, at vidensdeling ved hjælp af IT kan
være medvirkende til at udvikle den pædagogiske praksis og styrke forholdet mellem
lærere og forældre. Samtidig viste projektet, at en øget vidensdeling kræver en kultur- og
en organisationsudvikling, der ændrer lærernes arbejdsprocesser. Spørgsmålet er, hvad
kultur- og organisationsudviklingen kræver.
Først og fremmest stilles der krav til ændringer i lærernes kultur. Der stilles krav om nye
arbejdsprocesser, der indebærer øget refleksion og samarbejde. Projektet i Gedved
Kommune viste, at der i kulturen eksisterer en række barrierer for vidensdeling mellem
lærere. Det er væsentligt at være bevidst om disse barrierer, der indbefatter lærernes
begrænsede skriftlighed, deres tilbageholdenhed over for at dele deres redskaber med
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andre samt lærernes begrænsede samarbejde. Lærernes kultur og arbejdsprocesser skal
ændres gennem en organisationsudvikling, der i høj grad kan understøttes af IT. Det er
vigtigt at vælge og implementere et system, således at kommunikation, interaktion,
samarbejde og dialog mellem lærerne støttes. Derudover er det af stor betydning, at
lærerne får let adgang til IT. Det indebærer, at lærerne udstyres med en hjemmecomputer
og en betalt internetopkobling. Endelig skal det understreges, at en kultur- og
organisationsudvikling i folkeskolen med henblik på øget vidensdeling kræver tid. Kulturog organisationsudvikling indebærer ændringer i lærernes arbejdsprocesser samt
implementering og anvendelse af nye teknologier, hvilket er tidskrævende processer.
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