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FORORD
Som afslutning på 4. runde af forsknings-, udviklings- og netværksprojektet, 2012-2014: Undervis-
ningsorganisering, -former og -medier – på langs og tværs af fag og gymnasiale uddannelser, har 
forskningsgruppen udarbejdet denne korte publikation. Forskningsgruppens Hovedrapport 2014 
udfolder indholdet af nærværende publikation samt redegør for det empiriske metodedesign. End-
videre er der i Hovedrapport 2014 vedlagt bilagsmateriale omfattende blandt andet beskrivelse af 
anvendte it-værktøjer i skoleprojekterne, den empiriske undersøgelse samt projektaktiviteter i pro-
jektperioden 2012-2014. 

Forskningsgruppens midtvejsrapporter, overbliksrapporter og hovedrapporter fra 1. til 4. runde findes 
på http://www.emu.dk/modul/teknologi-og-medier-p%C3%A5-det-gymnasiale-omr%C3%A5de

Deltagere i forskningsgruppens 4. runde: 
Janus Aaen, ph.d.-studerende, Aarhus Universitet, 
Christian Dalsgaard, lektor, Aarhus Universitet, 
Hans-Peter Degn, studielektor, Aarhus Universitet, 
Helle Mathiasen, professor, Aarhus Universitet og
Mette Brinch Thomsen, udviklingskonsulent, Aarhus Universitet

Forskningsgruppen takker elever, kursister, lærere og ledere for et frugtbart samarbejde og en 
konstruktiv imødekommenhed.

Helle Mathiasen, projektleder.
April 2014
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INDLEDNING
Forsknings-, udviklings- og netværksprojektet Undervisningsorganisering, -former og -medier – på 
langs og tværs af fag og gymnasiale uddannelser har siden 2010 haft fokus på anvendelsen af digi-
tale ressourcer til understøttelse af kommunikation og læring. Formålet med projektet er at bidrage 
til en kvalificering af den didaktiske udvikling på de gymnasiale uddannelser, hvor nye udfordringer 
presser sig på for elever, lærere og ledere.

Denne fjerde og sidste runde af projektet er afviklet i perioden 2012-2014. Samlet kan de fire runder 
af projektet (2010-2014) ses som et væsentligt skridt videre i bestræbelserne på at udvikle og skabe 
forskningsbaseret viden om de gymnasiale uddannelsers blik på undervisningsorganisering, under-
visningsformer og brug af medier.

Baggrunden for projektet er 17 skoleprojekter, der har arbejdet med inddragelse af it-værktøjer i 
undervisningen. De involverede skoleprojekter har bidraget til forskningsgruppens empiriske under-
søgelse gennem deltagelse i lærer- og elevinterview samt besvarelse af lærer- og elev-spørgeske-
maer. Selvom mange af projekterne har udviklet og ændret sig undervejs, har fokus fortsat været på 
den grundlæggende idé om at udforske og eksperimentere med potentialer og begrænsninger ved 
inddragelse af it-værktøjer i undervisningen.

Sideløbende med deres udviklingsarbejde på skolerne har de involverede lærere i skoleprojekterne 
deltaget i netværksaktiviteter. De deltagende skoleudviklingsprojekter har været organiseret i et 
netværk, hvor en af de deltagende skoler har haft ansvaret for at opbygge og drive et skolenetværk 
mellem skolerne. Målet med netværket har været at sikre løbende erfaringsudveksling og gensidig 
inspiration mellem de deltagende skoler.

Indeværende overbliksrapport sammenfatter en række centrale temaer fra Hovedrapport 2014 fra 
4. runde. Den fulde afrapportering af projektets samlede resultater findes i hovedrapporten. Overb-
liksrapporten sætter fokus på følgende temaer:

Mediebrug og forskydninger i undervisningen
Facebook-grupper i undervisningen
Ikke-undervisningsrelaterede it-aktiviteter
Fagligt udbytte ved it-inddragelse
Den perfekte undervisning ifølge eleverne 
Lærererfaringer
Kompetenceudvikling
Ledelsesopbakning og organisatorisk forankring 

Overbliksrapporten ser tilbage på de tidligere runder af projektet og fremdrager konklusioner, der 
kan drages af det samlede projekt 2010-2014. Samtidig stilles skarpt på de nye resultater, der er ud-
draget af 4. runde. Først og fremmest behandler overbliksrapporten de identificerede ændringer og 
forskydninger i undervisningsformer, der er opstået som led i øget fokus på it-anvendelse. Derudover 
sætter rapporten fokus på elevernes faglige og sociale kommunikation i Facebook-grupper oprettet 
og håndteret af eleverne selv. Dette tema videreføres i et kapitel om it-værktøjers indflydelse på 
forstyrrelse og fagligt udbytte hos eleverne. Herefter præsenteres elevernes bud på ”den perfek-
te undervisning” som efterfølges af lærernes pointer og erfaringer i forbindelse med arbejdet med 
skoleprojekterne. Endelig afrundes rapporten med en diskussion af krav til kompetenceudvikling af 
lærere og ledelsens udfordring, hvad angår den strategiske forankring af skoleprojekterne.
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EMPIRISK MATERIALE
Forskningsgruppen har indsamlet empirisk materiale i forbindelse med skolebesøg på de deltagen-
de projektskoler. De empiriske undersøgelser omfatter løbende observation og interview med elever 
og lærere samt en spørgeskemaundersøgelse, der er afviklet i forbindelse med forskningsgruppens 
afsluttende besøg på skolerne. Yderligere indgår skolernes afrapporteringer samt elev- og lærer-
producerede digitale produkter i det empiriske materiale. Forskningsgruppen har interviewet hen-
holdsvis 4-6 elever og 4-6 lærere fra hvert skoleprojekt samt observeret undervisning under skolebe-
søgene. 896 elever og 108 lærere har gennemført spørgeskemaet. Dermed har den kvantitative 
undersøgelse opnået en svarprocent på 81% blandt eleverne og 89% blandt lærerne.

Nærværende publikation kan læses som et selvstændigt dokument. Hvis læseren ønsker konkrete 
referencer til det empiriske materiale, henvises til Hovedrapport 2014. 
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1. MEDIEBRUG OG FORSKYDNINGER  
I UNDERVISNINGEN
Ændringer og forskydninger i undervisningsformer
Alle fire runder af dette forskningsprojekt har vist, at inddragelsen af it har medvirket til at skabe 
ændringer og forskydninger i undervisningen. I denne 4. runde af projektet svarer et lille flertal af 
lærerne, at deres arbejde “i væsentlig grad” eller “i meget høj grad” har ændret sig som konsekvens 
af inddragelsen af it-værktøjer. Der er i mange tilfælde tale om nogle meget grundlæggende bet-
ingelser for undervisningen, der er ved at ændre sig som følge af pædagogisk udnyttelse af de nye 
teknologiske muligheder. Nedenstående citat fra et lærerinterview giver et eksempel på de æn-
drede betingelser og muligheder:

“Et eksempel [...] var en lørdag aften, hvor jeg sad med min iPad [...] og pludselig popper 
det op, at [elev] lige har nogle spørgsmål. Det er dér [elev] sidder med det. Og [elev] 
er Top-A+-elev og sidder og arbejder lørdag aften. Og jeg kan skrive til hende med det 
samme: ‘prøv lige at tænke på sådan, eller kunne du vende den sådan og sådan’ ‘Tak 
skal du ha´– nu er jeg videre.’ Det var det hun havde brug for. Det var ikke fra 12:15 til 
13:45 torsdag eftermiddag. Og det synes jeg faktisk er ok. Fordi vi veksler nogle traditio-
nelle lektioner og traditionel forberedelse til at være supporter eller coach på et andet 
tidspunkt. Og man kan jo bare lade være med at svare lørdag aften.”

Af de kvalitative og kvantitative undersøgelser kan det uddrages, at projektskolerne oplever:

 • en bevægelse fra klasseundervisning mod mere gruppearbejde
 •  et øget fokus på formativ evaluering frem for summativ evaluering
 •  en øget variation i opgave- og afleveringsformer.

Undersøgelsen har først og fremmest vist, at mange lærere som følge af øget it-inddragelse også 
har øget gruppearbejdet i deres undervisning – primært på bekostning af klasseundervisning. Det 
er blevet langt nemmere for eleverne at samarbejde over afstand, og samtidig gør it-værktøjer det 
nemmere for eleverne at samarbejde og producere indhold i gruppearbejde på klassen. Det er 
lærernes vurdering, at anvendelsen af værktøjer som fx Google Docs/Drive giver eleverne et bedre 
indblik i hinandens arbejde, hvilket betyder, at de dermed kan lære af hinanden.

Inden for evaluering har mange lærere især haft gode erfaringer med at anvende it-værktøjer til 
formativ evaluering, og undersøgelsen har vist, at der er sket en vis forskydning fra summativ til for-
mativ evaluering. Ikke mindst formativ evaluering ved hjælp af eksempelvis Google Docs/Drive er 
anvendt i flere skoleprojekter. Her følger lærerne løbende med i elevernes arbejde på tekstdoku-
menter, og de kan løbende give skriftlig feedback i et kommentarspor direkte i dokumenterne.

Endelig har mange lærere udnyttet en øget inddragelse af it til at eksperimentere med nye opgave- 
og afleveringsformer. Lærerne er i mange tilfælde lykkedes med at aktivere grupper af elever, som 
de normalt har haft vanskeligt ved at engagere. Fx har mange skoler gode erfaringer med at øge 
mundtligheden i fagene og at aktivere og synliggøre elever, som normalt ikke kommer til orde. Der 
bliver dog også fra lærernes side givet udtryk for bekymring i forhold til øget og varieret medie-
produktion. Fx er der blandt lærerne en bekymring for, at forskellige typer af medieproduktion kan 
fjerne fokus fra fagligheden og i stedet flytte fokus til teknologiens mange muligheder.
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Eksterne webtjenester dominerer elevernes it-brug
Gennem forskningsprojektets fire runder har vi arbejdet med en grundlæggende skelnen mellem 
fire kategorier af måder at anvende it-værktøjer på:

 •  Delingsværktøjer, eks. Google Docs/Drive, Dropbox
 •  Kommunikationsværktøjer, eks. skolernes systemer, Facebook, Skype
 •  Produktionsværktøjer, eks. PowerPoint, iMovie, Prezi
 •  Digitale undervisningsmaterialer, eks. pdf, e- og i-bøger.

Selvom både lærere og elever i stor udstrækning anvender skolernes egne systemer, er der i under-
søgelsen en klar tendens til, at eksterne webtjenester, der ikke varetages af skolen, fylder en stadigt 
større rolle i undervisningen. Især Google Docs/Drive og Facebook har en udbredelse blandt elever-
ne, der er på niveau med skolernes systemer. Ser man på kommunikationsværktøjer er Facebook 
endda mere udbredt. Lærerne anvender også eksterne tjenester i stor udstrækning, men bruger dog 
i betydeligt større grad end eleverne skolernes egne systemer til at understøtte deres it-behov – især 
til kommunikation.

De kvantitative og kvalitative undersøgelser peger på, at it-værktøjer især har et potentiale for at 
udvikle undervisningen i relation til gruppearbejde. Generelt vurderer både lærere og elever, at især 
kommunikations- og delingsværktøjer er meget anvendelige til gruppearbejde – og i mindre grad 
til klasseundervisning.

Uoverensstemmelser mellem lærere og elevers opfattelse af elevernes mediebrug
Undersøgelsen peger på, at der er uoverensstemmelser mellem lærere og elevers opfattelser af, 
hvordan eleverne anvender it i undervisningen. Det er således ikke altid, at lærerne har kendskab til 
helheden af elevernes undervisningsrelaterede brug af it. 

Ser man fx på kommunikationsværktøjer, fylder de mere i elevernes bevidsthed end hos læreren. 
Der viser sig en tendens til, at eleverne finder anvendelsesmuligheder for kommunikationsværktøjer 
i mange forskellige situationer. Hvor kun 29% af lærerne vurderer at eleverne bruger kommunika-
tionsværktøjer indbyrdes i undervisningen ‘ofte’ eller ‘nærmest hele tiden’, ligger elevernes tilsvar-
ende vurdering på hele 71%. Samtidig er det interessant at konstatere, at 31% af lærerne vurderer, 
at eleverne ‘sjældent’ eller ‘aldrig’ bruger kommunikationsværktøjer indbyrdes, mens det tilsvarende 
tal for eleverne blot er 13%. Den samme tendens gør sig gældende for vurderingen af delingsværk-
tøjer i undervisningen. Hvor en tredjedel af eleverne giver udtryk for, at de “nærmest hele tiden” 
indbyrdes anvender delingsværktøjer, er det kun ca. hver tiende lærer, der vurderer dette for elever-
nes vedkommende. Sammenligner man med tallene fra lærernes vurdering af deres egen brug af 
delingsværktøjer, viser spørgeskemaundersøgelsen, at lærerne er af den opfattelse, at de i højere 
grad anvender delingsværktøjer til at dele med eleverne, end eleverne anvender dem indbyrdes.

Endelig vurderer lærerne, at eleverne producerer mindre digitalt indhold, end eleverne selv vurderer, 
at de gør. Det kunne tyde på, at produktionen fylder mere i elevernes bevidsthed, end lærerne vur-
derer, hvilket også kan ses i forlængelse af diskussionen om lærernes kendskab til elevernes it-brug, 
som blev antydet ovenfor.

Undersøgelsen viser først og fremmest, at især kommunikations- og delingsværktøjer som Facebook 
og Google Docs/Drive spiller en stor rolle i elevernes skolearbejde. Samtidig viser undersøgelsen, at 
lærerne ikke har indsigt i, hvor stor en rolle netop disse værktøjer spiller for eleverne.
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2. FACEBOOK-GRUPPER
Facebook-grupper oprettet af eleverne og uden deltagelse fra læreren er en meget udbredt it-brug 
til kommunikation og deling af materialer på mange skoler. Derfor har vi foretaget analyser af seks 
sådanne Facebook-grupper.

Faglig og social brug af Facebook
Analysen viser en hyppig anvendelse af Facebook-grupperne. De i alt 2.247 indlæg og 12.217 kom-
mentarer i de seks Facebook-grupper svarer i gennemsnit til 0,7 indlæg og ca. 3,5 kommentarer 
pr. elev pr. dag (inkl. weekender og ferier). Med henblik på en nærmere undersøgelse af elevernes 
anvendelse af Facebook-grupperne har vi kategoriseret samtlige indlæg i følgende fem kategorier:

 •  Praktiske forhold om skolen
 •  Fagligt indhold og emner (herunder studieteknik)
 •  Sociale arrangementer på skolen
 •  Sociale arrangementer uden for skolen
 •  Statusopdateringer.

Resultaterne af kodningen fremgår af nedenstående figur.

Figur 1. Kategorier af tråde.

Analysen viser, at der ikke tegner sig et fast mønster for, hvordan klasserne anvender Facebook. 
Mens nogle Facebook-grupper domineres af statusopdateringer og især sociale arrangementer, 
domineres andre grupper af kommunikation, der direkte vedrører skolearbejde i form af praktiske 
forhold omkring skolen og indlæg om fagligt indhold.
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Disse resultater kan læses som et udtryk for, at det ikke er Facebook som medie eller teknologi, der 
afgør, hvad grupperne bliver anvendt til. Det er ikke indgroet i Facebook, at mediet alene skal anv-
endes til fritid og til “sjov og ballade”. Faktisk har halvdelen af de analyserede grupper en overvægt 
af skolerelaterede indlæg, mens den anden halvdel har en overvægt af statusopdateringer og in-
dlæg om sociale arrangementer.

Fordeling af aktivitetsniveau
Ud over den indholdsmæssige fordeling af indlæggene i grupperne er det også relevant at se på, 
hvordan fordelingen af indlæg og kommentarer er blandt de enkelte elever i klassen. Derfor har vi 
foretaget en optælling af både indlæg og kommentarer for hver enkelt elev i de seks Facebook-
grupper. Nedenstående figurer er et eksempel på, hvor mange indlæg og kommentarer hver enkelt 
elev har skrevet i én af grupperne.

Figur 2. Klasse 3 - elevernes indlæg og kommentarer.

Det skal bemærkes, at der i de seks klasser kun er identificeret én elev, der ikke har bidraget til 
Facebook-gruppen. Ellers er samtlige medlemmer af grupperne aktive. Selvom stort set alle elever 
er aktive, er der ingen grupper, hvor indlæg og kommentarer er ligeligt fordelt mellem alle elever. 
Der er dog nogle klasser, der har en mere jævn fordeling end andre. 

For at få et bedre indblik i, hvad der ligger til grund for elevernes forskellige aktivitetsniveau, har vi 
interviewet lærere fra enkelte af klasserne om elevernes faglige niveau, engagement og sociale 
status eller position i klassen. En sammenligning af elevernes aktiviteter på Facebook og lærerens 
karakteristik af eleverne viser, at der tegner sig et generelt billede af, at de elever, der af læreren 
vurderes til at være socialt stærke og have en høj status i klassen, også er dem, der er mest ak-
tive i Facebook-grupperne. Der er derimod ingen sammenhæng mellem elevernes engagement 
og aktivitetsniveau i klassen og i Facebook-gruppen. Det er med andre ord ikke nødvendigvis de 
engagerede elever ”med hånden oppe” i forbindelse med  klasseundervisningen, der også skriver 
indlæg og kommenterer på indlæg i klassens Facebook-gruppe. Ligeledes er der er ingen sam-
menhæng mellem, at det er de fagligt stærke, der er mest aktive i Facebook-gruppen.

Selvom der tegner sig dette overordnede billede, er der også flere eksempler på undtagelser. Fx er 
der i en af klasserne to elever, som læreren vurderer som “stille piger”, der er blandt de fire mest ak-
tive i Facebook-gruppen. Der er flere lignende eksempler i de andre grupper, hvilket peger på, at 
der er nogle elever, som ikke kommer til orde på klassen, der er aktive i Facebook-gruppen.
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Mod nye kompetencer
I analysen af de seks Facebook-grupper har vi identificeret nogle typer af kommunikation, der rum-
mer forskellige funktioner. Disse funktioner af kommunikationen ses på tværs af grupperne, og kan 
være med til at vise, hvad der er karakteristisk for kommunikation i Facebook:

 •  Forhandling: Eleverne diskuterer og forhandler i fællesskab forskellige 
  problemstillinger af relevans for klassen
 •  Planlægning: Eleverne planlægger og koordinerer aktiviteter ved brug af Facebook
 •  Deling: Eleverne stiller ressourcer til rådighed for hinanden
 •  Kontakt: Eleverne opretholder og vedligeholder de sociale relationer i gruppen.

Ovenstående karakteristika for kommunikationen i Facebook-sammenhænge er udtryk for nogle 
af de kompetencer, der er vigtige hos eleverne, hvis de skal opbygge, deltage i og udnytte et on-
line fællesskab. Nogle elever er dygtige til at kommunikere og agere i det sociale rum, mens andre 
elever har vanskeligt ved det. Sidstnævnte ses ikke alene i fraværet af deltagelse i kommunika-
tionen i Facebookgruppen. Men der er også eksempler på elever, der i deres kommunikation ram-
mer skævt i forhold til de etablerede sociale normer i grupperne.

Analyserne af elevernes Facebook-grupper peger dermed på nogle kompetenceområder, der 
kommer til udtryk i elevernes kommunikation i Facebook-grupperne. Som det fremgår af analysen, 
besiddes disse kompetencer ikke nødvendigvis af engagerede eller af fagligt eller socialt stærke 
elever. Noget tyder på, at kompetencerne knytter sig til forskellige roller blandt eleverne. Det vil sige, 
at eleverne indtager forskellige roller, der knytter sig til forskellige kompetencer.

Analysen af Facebook-kommunikationen viser, at eleverne udviser nogle kompetencer, der både 
kan være centrale for at deltage i online kommunikation og for at udnytte digitale mediers poten-
tialer til at kommunikere, samarbejde og fungere socialt i online sammenhænge.

3. IKKE-UNDERVISNINGSRELATEREDE  
IT-AKTIVITETER
Som en del af afrapporteringen fra 2. runde satte vi fokus på, i hvilke undervisningssituationer elever-
ne oplevede forstyrrelser fra henholdsvis egne eller klassekammeraternes ikke-undervisningsrelat-
erede it-aktiviteter. Dette har vi fulgt op på i 3. runde og nu også 4. runde, og resultaterne er ganske 
konsistente på tværs af de i alt knap 3.200 elevbesvarelser på tværs af de tre runder. 

Problemet med ikke-undervisningsrelaterede it-aktiviteter er størst i relation til klasseundervisning, 
hvor 38% af eleverne i 4. runde oplever ”ofte” eller ”nærmest hele tiden” at blive forstyrret af egne 
ikke-undervisningsrelaterede it-aktiviteter, mens andelen er lidt lavere ved individuelt arbejde i un-
dervisningstiden (24%) og gruppearbejde (20%). 

Hvad angår forstyrrelsen fra klassekammeraternes ikke-undervisningsrelaterede it-aktiviteter, an-
giver 23%, at de ofte/nærmest hele tiden bliver forstyrret under klasseundervisning, 16% under indi-
viduelt arbejde og hele 34% under gruppearbejde. 
Elevernes vurdering af omfangets størrelse i de forskellige undervisningsorganiseringer er så godt 
som identisk med billedet fra 3. runde.
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I 3. runde satte vi også fokus på, hvad eleverne lader sig forstyrre af. Også her ses et meget konsis-
tent billede, når vi sammenligner med resultaterne fra 4. runde. Her angiver 59% af eleverne, at en 
væsentlig del/næsten al deres tidsfordriv foregår på Facebook og andre sociale medier, 37% at 
forstyrrelsen altovervejende foregår med at surfe, læse nyheder osv., mens 11% angiver primært at 
lade sig forstyrre af computerspil og tilsvarende 11% angiver primært af at se film/video.

Mens ovennævnte data således er meget konsistente i forhold til den forudgående runde, så har vi 
som noget nyt i 4. runde valgt også at se nærmere på, hvor lang tid af gangen eleverne lader sig for-
styrre. Her angiver de fleste elever, at de som regel kun lader sig forstyrre i relativt kort tid af gangen.

Når du lader dig forstyrre, hvor lang tid af gangen har du så opmærksomheden rettet mod Face-
book, spil, video eller hvad du nu lader dig forstyrre af?

Figur 3. Når du lader dig forstyrre, hvor lang tid af gangen har du så opmærksomheden rettet mod Facebook, spil, video  
eller hvad du nu lader dig forstyrre af?

Dette stemmer ganske fint overens med tilkendegivelserne, når vi spørger eleverne om baggrunden 
for, at de lader sig forstyrre. Her erklærer 72% sig helt eller delvist enige i påstanden ”Jeg kan sagtens 
styre det (jeg er ikke ”væk” i længere tid, end det var meningen)”. 

Der er dog også andre årsager til, at eleverne lader sig forstyrre. Således angiver 56%, at forstyrrelsen 
ofte skyldes, at de lige skal finde nogle informationer/materiale til undervisningen. Til gengæld er 
der næsten lige så mange, 55%, der angiver, at forstyrrelsen ofte skyldes, at (tavle)undervisningen 
keder dem, og 52% at de bedre kan koncentrere sig efter et par minutters afbræk.

Lige knap halvdelen (49%) angiver, at de er i stand til at multitaske. Det gælder således stadig, som 
vi også i tidligere runder har problematiseret, at en stor del af eleverne mener sig i stand til at kunne 
kapere undervisning og tidsfordriv på en og samme tid.

Endvidere tilkendegiver en mindre andel af eleverne (27%), at de ofte lader sig forstyrre som kon-
sekvens af manglende interesse for faget, 23% at de alligevel har svært ved at følge med i under-
visningen, 24% at de har svært ved at løsrive sig fra skærmen, når først de er blevet fanget af noget, 
21% at de bliver nysgerrige, når de kan se klassekammeraterne online, og endelig angiver 19% at 
de kort og godt har brug for hele tiden at holde sig opdateret om, hvad der sker på Facebook og 
lignende steder.

I Hovedrapport 2014 undersøges endvidere, om tidsforbrug og ovennævnte begrundelser for ikke-
undervisningsrelaterede it-aktiviteter knytter sig til bestemte elevgrupper. Er det eksempelvis særlige 
elevgrupper, der erklærer, at de sagtens kan styre det, og er disses tidsforbrug så rent faktisk også 
kendetegnet ved at være af kortere varighed?
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Eleverne er blevet spurgt i spørgeskemaet, om de vil uddybe, hvordan deres brug af Facebook, 
spil og andre ikke-undervisningsrelaterede aktiviteter påvirker deres udbytte af undervisningen i et 
åbent kommentarfelt i spørgeskemaet. Knap 500 elever har givet deres uddybende kommentarer 
til dette.

Godt 7% af elevernes kommentarer giver udtryk for, at deres ikke-undervisningsrelaterede aktiviteter 
ikke synes at påvirke deres udbytte af undervisningen. Elevsvar i denne kategori fortæller blandt an-
det om et selvopfattet fagligt overskud, og dette bruges som argument for at ikke-undervisningsre-
laterede aktiviteter ikke påvirker læringsudbyttet i særlig grad. 63% af elevsvarerne giver udtryk for, 
at ikke-undervisningsrelaterede aktiviteter påvirker deres udbytte af undervisningen. Mange elever 
pointerer, at det kræver bl.a. ”selvbeherskelse” og ”selvdisciplin”, hvis de skal undgå de ikke-under-
visningsrelaterede aktiviteter i undervisningen, og at det i høj grad er den enkelte elevs problem. 

De naturvidenskabelige fag fremhæves af nogle elever som fag, hvor det hurtigt viser sig, at udbyttet 
af undervisningen mindskes, når ikke-undervisningsrelaterede aktiviteter træder i stedet for en op-
mærksomhed rettet mod undervisningen. 

Eleverne er enige om, at de skal kunne se meningen med de aktiviteter, de skal deltage i. Herudover 
nævner eleverne yderligere parametre, der kan være afgørende for deres deltagelse i undervis-
ningen, bl.a. interesse for det givne fag, læreres pædagogiske/didaktiske kompetencer og formi-
dlingstraditioner inden for deres fag, valg af undervisningsmaterialer/-medier, stemning i klassen og 
klassekultur.

Flere elever angiver, at Facebook er et medie, der både drager dem mod ikke-undervisningsrelat-
erede aktiviteter og samtidig kan understøtte undervisningsrelaterede aktiviteter.

Temaet ’respekt’ fremhæves som vigtig i flere elevsvar, og respektperspektivet er både rettet mod 
læreren og mod klassekammerater, når det drejer sig om ikke-undervisningsrelaterede aktiviteter. 
Eleverne pointerer, at læreren skal sætte sig i respekt. Yderligere angiver eleverne, at gensidig res-
pekt er vigtig, både mellem lærere og elever og mellem elever. 

”Pauser”, ”breaks”, ”breathers” og ”breakers” i form af bl.a. Facebook-tjek pointeres af mange elever 
som noget, de tager sig i løbet af en skoledag – og ofte i forbindelse med tavleundervisning. De ser 
bl.a. disse ikke-undervisningsrelaterede aktiviteter som en nødvendighed for fortsat at kunne del- 
tage i undervisningen og som en ’belønning’ for at have fulgt med i undervisningen. Disse pauser 
doseres ifølge eleverne forskelligt gennem et modul, og varigheden er ligeledes forskellig. 

Eleverne er i undersøgelsen blevet spurgt ”Hvad er dit bedste råd til at undgå, at forstyrrelser fra it-
baseret tidsfordriv som Facebook, spil, video mv. bliver et problem i undervisningen?” og godt 900 
elever har valgt at svare på dette spørgsmål. 

Svarene har vi kategoriseret i fem kategorier, hvor de fleste elevsvar ligger i kategorierne 1) råd til 
lærerne og 2) råd til eleverne. 

De to første kategorier er antalsmæssigt lige store, og udgør tilsammen knap svar fra 85% af de godt 
900 elevsvar. 40% af elevernes svar på spørgsmålet ”Hvad er dit bedste råd til at undgå, at forstyr-
relser fra it-baseret tidsfordriv som Facebook, spil, video mv. bliver et problem i undervisningen?” 
handler udelukkende om råd til lærerne. 
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Temaet ”spændende undervisning” og ”elev-aktiverende undervisning” går igen i mange elevsvar, 
og handler stort set kun om lærerens roller og funktioner – og til dels et institutionsansvar. Elevsva-
rene er i denne kategori karakteriseret ved et specielt fokus på lærernes og institutionens mulighed 
for at blokere netadgang, og på at det er lærerne, der skal træde i karakter. En stor del af eleverne 
er enige om, at det drejer sig om kontrol og konsekvens fra lærernes side, når ikke-undervisningsre-
laterede aktiviteter skal forhindres, og flere elever mener, at lærerne er helt centrale, når eleverne 
skal ”hjælpes” til ikke at beskæftige sig med ikke-undervisningsrelaterede aktiviteter. Lærerne skal 
således fortælle eleverne, om de skal lukke computerne, og lærerne skal være ”strikse” i forhold til at 
holde øje med hvad eleverne foretager sig.  

Elevsvarerne i denne kategori tillægger læreren den centrale rolle som den, der skal tage têten, lave 
”spændende” og ”varieret” undervisning, de skal være ”strikse” og ”vakse” og sørge for at minimere 
ikke-undervisningsrelaterede aktiviteter. 

Den anden kategori af elevsvar, der udelukkende handler om råd fra elever til elever, udgør stort set 
samme antal elevsvar som kategori 1.

En stor del af elevsvarene i kategori 2 drejer sig om at undgå ikke-undervisningsrelaterede aktiv-
iteter ved at aktivere mere ”selvdisciplin”, ”selvbeherskelse” og ”selvkontrol”. Yderligere nævnes ”læs 
lektier”, ”luk computeren helt”, ”undgå Facebook” og ”ikke kigge på andre end læren”.

Disse resultater kalder på nye spørgsmål, som bl.a. drejer sig om nye pædagogiske/didaktiske udfor-
dringer, med fokus på inddragelse af elevernes refleksioner over egen deltagelse og hvilke under-
visningsrammer, der kan være frugtbare for det faglige udbytte for den enkelte elev og for elevernes 
samarbejde.

4. FAGLIGT UDBYTTE VED IT-INDDRAGELSE
I overbliksrapporten fra 3. runde, Læring, undervisning og præmisser, beskrev vi blandt andet sam-
menhænge mellem fagligt niveau og undervisningsrelaterede aktiviteter, som de tog sig ud fra 
elevernes perspektiv. I det følgende vil vi i stedet give plads til lærernes vurderinger af sammen-
hængene mellem på den ene side udbyttet ved inddragelse af it i undervisningen og på den anden 
side elevernes aktivitetsniveau i klasseundervisning og gruppearbejde.

Lærerne ser især et potentiale ved inddragelse af it i undervisningen, når det gælder de stille elever 
i klasseundervisningen såvel som de mindre aktive i gruppearbejdet. 
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Vurder på baggrund af dine erfaringer fra ”it-projektet”. 
Kan it-værktøjer bidrage til at øge det faglige niveau i dit fag blandt de elever, der... 

Figur 4. Kan it-værktøjer bidrage til at øge det faglige niveau i dit fag blandt de elever, der ikke siger ret meget/siger meget  

i klasseundervisningen?

Vurder på baggrund af dine erfaringer fra ”it-projektet”. 
Kan it-værktøjer bidrage til at øge det faglige niveau i dit fag blandt de elever, der... 

Figur 5. Kan it-værktøjer bidrage til at øge det faglige niveau i dit fag blandt de elever, der er meget passive i gruppearbejdet/er 
meget aktive i gruppearbejdet?

I begge tilfælde ses en tendens til, at lærerne vurderer potentialet for udbytte af inddragelse af it 
størst i forhold til de mindst aktive elevgrupper. Allerstørst vurderes det i relation til ”de stille” i klas-
seundervisningen. Det kan dels ske i kraft af, at undervisningens form og indhold bliver lagt om, når 
it inddrages, og der dermed åbner sig nye og anderledes måder for eleverne at involvere sig i un-
dervisningen på. De, der fx er for generte, for uengagerede eller af anden grund ikke har lyst til at 
”stå frem” foran klassen ved traditionel klasseundervisning, kan måske bedre se sig selv bidrage på 
anden vis, fx når de tilbydes mulighed for på en blog løbende at kommentere skriftligt på det, der 
sker i undervisningen, frem for at skulle stille sig frem, fysisk, foran hele klassen og byde ind mundtligt.

... ikke siger ret meget i 
klasseundervisningen

... siger meget i 
klasseundervisningen

... er meget passive i 
gruppearbejdet

... er meget aktive i 
gruppearbejdet
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Men den øgede inklusion af de stille elevgrupper kan også ske ved, at inddragelsen af it i under-
visningen i højere grad tvinger eleverne frem fra deres ”skjul”, eksempelvis hvis det i førnævnte ind-
dragelse af blogs pålægges samtlige elever at bidrage med en eller flere kommentarer. Så kan de 
mest stille eller uengagerede ikke længere dække sig bag ”jeg nåede ikke lige at få hånden op, før 
en anden havde svaret” eller lignende. 

Vender vi til gengæld blikket mod den gruppe elever, der sjældent laver deres lektier/opgaver vs. de 
elever, der næsten altid gør, så vurderer lærerne ikke, at der skulle være forskel mellem disse grup-
pers potentielle udbytte ved inddragelse af it. Tilsvarende gælder i forhold til de elever, der sjældent 
laver deres afleveringer vs. de, der næsten altid gør. I begge disse tilfælde ses således ingen sam-
menhæng mellem elevernes aktivitetsniveau og det potentielle udbytte af inddragelse af it.

Det skel, lærerne ser mellem forskellige elevgruppers potentielle merudbytte ved inddragelse af 
it, knytter sig således specifikt til de aktiviteter, der foregår i undervisningstiden. Når det angår ak-
tiviteterne uden for undervisningstiden (lektier og afleveringer), ser lærerne ikke en forskel mellem 
de mest flittige og de mindst flittige; her vurderes begge ender af spektret at kunne have samme 
udbytte af inddragelsen af it. Forskellen knytter sig således ikke til elevens generelle, samlede en-
gagement og aktivitetsniveau, men knytter sig til elevens aktivitetsniveau i de specifikke undervis-
ningssammenhænge, hvor inddragelsen af it konkret sker. It vurderes til at kunne have noget særligt 
at byde på i forhold til de elever, der af den ene eller anden grund ”falder ud” i undervisningstiden.

5. ELEVERNES BUD PÅ  
”DEN PERFEKTE UNDERVISNING”
Eleverne er i spørgeskemaet i alle fire runder af projektet blevet bedt om at svare på spørgsmålet: 
”Hvis du skal beskrive den perfekte undervisning i gymnasiet, hvordan foregår den så? Hvilke ma-
terialer, undervisningsformer, it-værtøjer skal/skal ikke indgå?” I alt har godt 3600 elever besvaret 
spørgsmålet, hvoraf 896 elevsvar er fra 4. runde. 

Elevernes svar på spørgsmålet om den perfekte undervisning for dem har i alle fire runder ak-
tualiseret mange af de samme temaer. Det drejer sig om temaerne variation i undervisningen, 
herunder undervisningsformer, læringsressourcer og lærer/elev-roller og funktioner, elevernes 
deltagelse i undervisningen, lektiers og afleveringers omfang samt behov for fysiske og kreative 
aktiviteter. 

Eleverne er ikke enige om, hvad ”den perfekte undervisning” er for en størrelse, men langt de fleste 
elever giver udtryk for, at lærernes tilgang til det, at være lærer er vigtigt, og yderligere er de fleste 
elever enige om, at variation i undervisningen er vigtig. Herefter ophører enigheden. Eleverne er 
således heller ikke enige om, hvordan den perfekte undervisning i gymnasiet skal foregå, hvilke 
undervisningsmaterialer, hvilke undervisningsformer og -organiseringer samt hvilke it-værktøjer, 
der skal indgå, hvornår og i hvilket omfang. 

Endvidere er eleverne ikke enige, når det handler om formater for afleveringer og mængden af 
lektier, og hvor disse skal laves. De fleste elever nævner variation i undervisningen, som et helt cen-
tralt krav. Det gælder variation i både materialevalg og undervisningsform samt måden at organ-
isere undervisningen.  Også variation i forhold til mediebrug og  afleveringsformater pointeres af 
flere elever som vigtig . 
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Eleverne er ikke enige om, hvor meget undervisningsformen ”tavleundervisning”/”klasseundervis
ning” skal fylde i det samlede undervisningsbillede af  ”den perfekte undervisning”. Deres svar kan 
findes i et kontinuum fra stort set ingen ”tavleundervisning”/”klasseundervisning”  til udelukkende 
lærerstyret ”tavleundervisning”/”klasseundervisning”. 

De elever, der tematiserer online lærerproducerede noter og præsentationer, er stort set enige om, 
at det er godt at have som ressource, og specielt med henblik på forberedelse til eksamen i de 
enkelte fag. Nogle elever angiver, at det også handler om, at de ikke kan koncentrere sig om både 
at lytte og bidrage i undervisningens kommunikation i samme grad, hvis de selv skal skrive noter. 
Andre elever foretrækker egne noter, men ser lærernes noter og præsentationer som en yderligere 
ressource. 

De fleste elever giver udtryk for, at de foretrækker frihed til selv at kunne vælge mellem papirme-
dierede tekster og digitale tekster, da begge formater har sine fordele og ulemper.

Eleverne ser lærerne som vigtige, når det handler om at hjælpe elever i forbindelse med indivi-
duelt arbejde og gruppearbejde. Mange elever nævner vigtigheden af, at lærerne har mulighed 
for at være kommunikativt til rådighed, når der er tale om arbejde i klassen. Endvidere ønsker en 
del elever, at der i forbindelse med afleveringsaktiviteter er mulighed for at få hjælp af lærerne. 
Lærernes funktion som proces- og faglig vejleder beskrives af flere elever, som nyttig, også i forbin-
delse med lektieaktiviteter.

Mange elever giver udtryk for, at deres krav til læreren handler om at lærerne bl.a. skal være  
”strukturerede”, ”engagerede”, ”entusiastiske”, være ”glade”,  være ”energiske”, have ”humor” og 
”humør”. Flere elever angiver, at læreren bør træde i karakter, ”sætte sig i respekt” og aktivt sørge 
for, at ikke-undervisningsrelateret teknologibrug påtales. Denne gruppe af elever ønsker ”kontrol” 
og  ”konsekvens” fra lærerens side. Men mange elever giver også udtryk for vigtigheden af ”gen-
sidig respekt” samtidig med, at de ønsker en engageret klasse og lærer, og at helst alle elever er 
forberedte til undervisningen og aktivt deltager i undervisningens kommunikation. 

En del elever giver udtryk for, at de foretrækker at sidde og lytte til læreren og efterfølgende 
kunne læse lærerens noter og præsentationer. En velkendt elevrolle/-funktion og dertil en velk-
endt lærerrolle/-funktion, som disse elever ser som kompleksitetsreducerende og dermed som en 
mulighed for at give dem en tryghed, mens andre elever ønsker at være mere selvforvaltende og 
selvorganiserede. De elever ønsker at bruge læreren som ressourceperson og vejleder, og det når 
de ser behovet for dette. 

Nogle elever ser  lærernes formative evalueringsaktiviteter som væsentlige, når de skal navigere 
i forhold til fagligt niveau og progression. Eleverne ønsker således fortløbende klarhed i forhold til 
deres faglige standpunkt som udgangspunkt for deres fortsatte ageren.
 
Flere elever foreslår færre lektier eller alternativt, at de kan laves i skoletiden. Antallet af aflever-
inger forslås af nogle elever nedsat og afleveringsformater foreslås også varieret. Andre angiver, at 
der er tilpas med afleveringer, men at lærerne med fordel kunne koordinere deadlines bedre. No-
gle elever mener endvidere, at arbejdet med afleveringer i større omfang skal afvikles på skolen. 
Her er eleverne dog heller ikke enige, således giver en del elever udtryk for, at de ikke ønsker en 
længere skoledag. 
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Eleverne pointerer, at ”god stemning i klassen” er vigtigt. Klassekultur i form af respekt for hinanden 
og for læreren har stor betydning for tilgangen til at deltage i undervisningen. Også her er lærerens 
rolle og funktion i fokus hos flere elever.

Nogle elever beskriver den perfekte undervisning som en undervisning, hvor de har mulighed for at 
være kreative, hvilket bl.a. giver sig til udtryk i muligheden for at lave ”produkter”, deltage i kreative 
aktiviteter, kreative undervisningsformer samt bruge it på kreative måder. Yderligere kobler nogle 
elever muligheden for indendørs og udendørs fysisk aktivitet til et væsentligt element ved ”den per-
fekte undervisning”. De fleste elever angiver, at det er nødvendigt med små organiserede pauser, 
flere gange i løbet af et modul. 

6. LÆRERNES ERFARINGER
Lærerne er afslutningsvis i spørgeskemaundersøgelsen blevet bedt om at angive deres vigtigste 
pointer fra ”it-projekter”, og beskrive deres generelle erfaringer fra udviklingsprojektet, samt angive 
hvilke muligheder de ser i at nytænke deres undervisning. 

Mange lærere har fremført, at it-anvendelser inviterer til variation i undervisningen og nævner såvel 
undervisningsformer, digitale læringsressourcer, afleveringsformater og nye kommunikationsfora 
som oplagte temaer for nytænkning.  

”Ny skriftlighed” bliver af flere lærere anført som et centralt tema for nytænkning, når it-anvendelser 
er i spil. 

Lærerne er ikke enige om funktionaliteten af i-og e-bøger, nogle anfører, at det handler om mang- 
lende produktudvikling andre om at elever må have valgmuligheder mellem forskellige læringsres-
source-formater. Ligeledes nævnes undervisningsdifferentiering ofte i lærersvarerne, hvor it-brug 
tillægges en væsentlig betydning for muligheden for at realisere dette princip om at gøre forskel.  

Kompetenceudvikling og ledelsesopbakning nævnes ligeledes af mange lærere. De nævner be-
hov for specifikke kurser i programprodukter, sparring med kolleger og en fagdidaktisk opkvalificer-
ing med it-anvendelser som omdrejningspunkt. Mange lærere nævner specifikt tid, som en knap 
ressource, og ville gerne bruge tid på pædagogisk/didaktisk opkvalificering. Begrundelserne for 
dette handler primært om at it-anvendelse ses som meningsfuldt og nyttigt, men også at brugen 
kan kvalificeres.

Tid bliver også tematiseret af lærerne, når det handler om de mange muligheder for netmedieret 
kommunikation og dermed muligheden for at  understøtte eleverne i deres opgave- og afleverings- 
aktiviteter. Yderligere ser lærerne store muligheder for en større vægtning af formative evaluerings- 
processer frem for summative evalueringer.

Tid bliver også nævnt af en del lærere i forbindelse med forberedelse af undervisning, hvor lærerne 
fremfører, at it-inddragelse har ført til mere forberedelse.

Temaet it-strategi og nytænkning af organisationen bliver fremført af nogle lærere som afgørende 
for kvaliteten af undervisningen, hvor it-anvendelse skal ses i et kritisk konstruktivt perspektiv og med 
en pædagogisk/didaktisk optik. 
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7. BEHOV FOR KOMPETENCEUDVIKLING  
PÅ SKOLERNE
I både tredje og fjerde runde af forsknings-, udviklings- og netværksprojektet er der blevet spurgt til 
lærernes vurdering af behovet for kompetenceudvikling.

I 3. runde tegnede sig et billede, hvor ni ud af ti adspurgte lærere (136 ud af 148 lærere) gav udtryk 
for, at inddragelsen af it-værktøjer i undervisningen ”i meget høj grad”, ”i væsentlig grad” eller ”i no-
gen grad” har bevirket, at deres arbejde som lærere har ændret sig.

Dette billede gentager sig i fjerde runde, hvor igen ni ud af ti af de adspurgte lærere (98 ud af 108 
lærere) ”i meget høj grad”, ”i væsentlig grad” eller ”i nogen grad” oplever, at inddragelsen af it-
værktøjer i undervisningen har været med til at ændre deres arbejde som lærere.

Når lærerne, der oplever, at deres arbejde har ændret sig, efterfølgende spørges om, hvorvidt de har 
behov for kompetenceudvikling, er det igen i fjerde runde en meget stor andel, der oplever, at de i 
en eller anden grad har behov for kompetenceudvikling (69% i fjerde runde og 72% i tredje runde) 
som følge af, at deres arbejde har ændret sig i kraft af inddragelsen af it-værktøjer i undervisningen.

Den markante tendens fra tredje runde ses således igen i fjerde runde, og dermed understreges 
det, at en væsentlig del af lærerne fra de deltagende gymnasier oplever, at præmisserne for deres 
arbejde er ændret i en så væsentlig grad efter inddragelsen af it-værktøjer i undervisningen, at der 
er behov for en eller anden form for kompetenceudvikling.

Dette rejser to nye spørgsmål: 1) Hvilken form for kompetenceudvikling mener lærerne at have be-
hov for, og 2) hvordan ser de selv gerne behovet dækket.

Som svar på det første spørgsmål har der i både tredje og fjerde runde tegnet sig et rimeligt sam-
stemmende billede, hvor lærernes behov hovedsageligt deler sig i to grupper: Den ene gruppe af 
behov, som lærerne giver udtryk for, den største (57% i fjerde runde), vedrører tilegnelse af specifikke 
it-færdigheder og it-viden, mens den anden gruppe af behov (40% i fjerde runde) vedrører de mere 
pædagogiske og didaktiske overvejelser bag planlægning, gennemførelse og evaluering af lærer- 
nes egen undervisning, når der anvendes it-værktøjer. Disse to grupper af behov er ikke et enten-
eller for lærerne, men mange gange et både-og.

Ved det andet spørgsmål er lærerne fra tredje og fjerde runde stort set alle enige i, at kompeten-
ceudvikling som oftest bør tage udgangspunkt praksisnært i den undervisning, lærerne leverer og 
også gerne være forankret på skolerne. Hvordan behovet så rent praktisk dækkes er lærerne ikke 
enige om, men der tegner sig dog et billede af, at både kurser, eget arbejde med værktøjerne og 
sparing og erfaringsudveksling med kolleger fra både egen og andre skoler er både relevante, giv-
ende og umiddelbart anvendelige måder for lærerne at dække behovet for kompetenceudvikling.
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8. LEDELSESOPBAKNING OG FORANKRING  
AF UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ SKOLERNE
I forbindelse med arbejdet med skoleprojekterne er det for lærerne i både tredje og fjerde runde 
vigtigt, at skolernes ledelse anerkender, følger med i, bakker op om og om nødvendigt træffer 
beslutninger i forbindelse med skoleprojekterne. Ledelsesopbakningen er vigtig for lærerne og ud 
fra spørgeskemaerne kan det ses, at 87% af lærerne i fjerde runde og 84% af lærerne i tredje runde 
har fået den nødvendige opbakning fra skolens ledelse i forbindelse med deres arbejde med ”it-
projektet”.

Lærerne er også blevet spurgt, om de kan se, at ”it-projektet” afspejles i skolens it-strategi eller i 
skolens overordnede strategi. Cirka halvdelen af de deltagende lærere (54% i fjerde runde og 53% 
i tredje runde) oplever, at det er tilfældet. Umiddelbart er det tankevækkende, at kun halvdelen af 
lærerne, der deltager i skoleprojekterne med udvikling for øje, kan se deres skoleprojekter afspejlet i 
deres egen skoles it-strategi eller overordnede strategi.

Lærerne er også blevet spurgt, om der er konkrete planer for, hvordan ”it-projektet” skal forankres 
organisatorisk på skolen, når projektet er afsluttet. Lærernes svar herpå i tredje runde er, at 71% af 
lærerne enten ikke ved, om der er planer for, hvordan ”it-projektet” skal forankres på skolen, eller 
ligefrem ved, at der ikke er konkrete planer herfor. I fjerde runde er den tilsvarende andel 68%.

En tankevækkende stor andel af lærerne i begge runder kender således ikke til konkrete planer for, 
hvordan det projekt de arbejder med, efterfølgende forankres på skolen.

Sammenhængen fra skolernes it-strategi eller overordnede strategi til arbejdet med udviklingspro-
jekter på skolerne og efterfølgende forankring af den viden, der opnås gennem arbejdet med og i 
projekterne, er således ikke tydelig nok for mange af lærerne.


