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Er der en lærer til stede? Kvalitet i virtuel undervisning og feedback på ele‐
vernes skriftlige arbejde i gymnasieskolen

Denne rapport er udgivet i forbindelse med forsøgs‐ og udviklingsprojekt nr. 113928: ”Udvikling af god praksis
ved feedback på elevernes kollektive skriftlige arbejde i virtuel undervisning, på hhx, htx og stx.”
Projektet er finansieret af Undervisningsministeriets pulje af forsknings‐ og udviklingsmidler, de medvirkende
skoler og forskningscentret eLearning Lab ved Aalborg Universitet.
Publikationen kan frit citeres med angivelse af kilde.
PDF‐udgave af denne rapport er frit tilgængelig til download på www.emu.dk og på
www.ell.aau.dk/VUF.357.0.html

3

Indholdsfortegnelse

Om projektet Virtuelle undervisningsformer i gymnasiet ................................................. 7
Indhold ............................................................................................................. 7
VUF-projektets baggrund ......................................................................................... 8
Projektets formål og mål ....................................................................................... 8
Projektets forløb ................................................................................................. 9
Projektets deltagere............................................................................................ 10
Refleksiv udviklingspraksis i lærerarbejdet .................................................................12
Introduktion ...................................................................................................... 12
CoED – en konkret metode ..................................................................................... 12
Fase 1 – Fokus og designmuligheder.......................................................................... 13
Fase 2 – Identifikation af værdier ............................................................................ 14
Fase 3 – Detaljeret planlægning og design .................................................................. 15
To eksempler på anvendelse af CoED ........................................................................ 16
Case 1 – Inspirationsworkshop i VUF-projektet ............................................................. 17
Case 2 – Learn@Work ........................................................................................... 20
Perspektiver for udvikling af metoden....................................................................... 21
Referencer ....................................................................................................... 22
Lærererfaringer fra forsøg med virtuelle undervisningsformer .........................................23
Indhold ............................................................................................................ 23
Virtuel milepælsvejledning i faget Teknologi B. Vejledning i forbindelse med
problemformuleringen i projektorganiserede fag ..........................................................24
Introduktion og fokuspunkter ................................................................................. 24
Resultater fra forsøget ......................................................................................... 25
Konklusioner ..................................................................................................... 26
Bilag ............................................................................................................... 26
Bilag 3: Krav til projektbeskrivelsen ......................................................................... 29
Bilag 4: Eksempler på kommentarer til elever ............................................................. 29
Integration af træning af IT-færdigheder og fag-faglige forløb ..........................................32
Indledning ........................................................................................................ 32
Evaluering af forløbet .......................................................................................... 33
Feedback undervejs............................................................................................. 34
Elevernes faglighed og færdigheder ......................................................................... 34
At klæde lærerne på til e-læring ............................................................................. 35
Konklusion ........................................................................................................ 36
Ressourcer, papirskriftlighed og processkriftlighed .......................................................38

4

Computer vs. klasserum ........................................................................................38
Kan det gøres lettere? ..........................................................................................39
Et eksempel på ressourceplanlægning .......................................................................41
Processkriftlighed i skolens praksis ...........................................................................44
Virtuel undervisning og procesorienteret skriftlighed kræver mindst lige så stor tilpasning for
eleverne som for lærerne ......................................................................................44
Skolen skal understøtte virtuel undervisning aktivt gennem rammer og politik. .....................45
Konkluderende bemærkninger ................................................................................46
Tværfagligt naturfagsforløb .................................................................................... 48
Introduktion til forløbet ........................................................................................48
Planlægning og rammer for brugen af IT ....................................................................48
Eksempel på kommunikation mellem elever og lærer i vejledningsfasen..............................49
Konklusion på forløbet..........................................................................................50
Logbøger – pligt eller vidensdeling? ..........................................................................50
Konklusioner......................................................................................................50
Bilag 1 Eksempel på logbog ....................................................................................51
Bilag 2 Eksempel på en misforstået logbog..................................................................52
Evaluering og perspektiver på virtuelle undervisnings- og arbejdsformer ........................... 53
Indhold ............................................................................................................53
Ikke kun systemet, men også lærerne skal være gearet til videndeling .............................. 54
Systemet ..........................................................................................................55
Brugerne ..........................................................................................................56
Skabelse af en videndelingskultur ............................................................................57
IT-strategier og succes på gulvet .............................................................................. 60
Eksempler på skolernes strategiske initiativer..............................................................61
Praksis på gulvet.................................................................................................62
Et eksempel på intern efteruddannelse......................................................................63
Afsluttende bemærkninger ....................................................................................64
Mellem tradition og fornyelse – resultater af forskning i virtuel undervisning ...................... 66
Introduktion ......................................................................................................66
Aktiviteter i følgeforskningen .................................................................................66
Fokuspunkter i følgeforskningen ..............................................................................68
Om lærersamarbejde ...........................................................................................69
Nye mål for elevtilstedeværelse i virtuel undervisning ...................................................69
Opgaveretning og procesvejledning ..........................................................................70
Elevernes opfattelser af virtuel undervisning...............................................................71
Konklusioner......................................................................................................72
Om forfatterne .................................................................................................... 74

5

6

Om projektet Virtuelle undervisningsformer i gymnasiet
Indhold

VUF‐projektets baggrund
Af Kresten C. Torp, Tom Nyvang og Marianne Georgsen

Refleksiv udviklingspraksis i lærerarbejdet
Af Tom Nyvang, Marianne Georgsen og Casper Gregersen, Aalborg Universitet
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VUF-projektets baggrund
Af Kresten C. Torp, Tom Nyvang, Casper Gregersen og Marianne Georgsen
Virtuel undervisning kan betragtes som en ekstra dimension på undervisningsrummet. En del af undervis‐
ningen foregår asynkront i tid eller sted, eller undervisningen kan foregå synkront, men i dialog med en
ekstra elektronisk parallelverden. I gymnasiereformens bekendtgørelser optræder virtuel undervisning,
hvor lærer og elever ikke er samtidig til stede, som en mulighed i en fastlagt del af undervisningstiden.
Netop den asynkrone tilstedeværelse stiller nye krav til, hvordan vi opfatter elevernes tilstedeværelse og
studieaktivitet. Brugen af IT åbner også op for pædagogisk‐didaktiske muligheder i forhold til at dokumen‐
tere og følge elevernes læreprocesser. Begge dele er en udfordring af den måde, vi traditionelt anskuer ele‐
vernes skriftlige arbejde på.
Pilotprojektet Udvikling af god praksis ved feedback på elevernes kollektive skriftlige arbejde i virtuel
undervisning, på hhx, htx og stx, i daglig tale VUF‐projektet (virtuel undervisning og feedback), blev til ud
fra et ønske om at udvikle kvalitet i den virtuelle undervisning, der er under udvikling på skolerne, med
særligt henblik på elevernes skriftlige arbejde. Nærværende publikation er en sammenfatning og perspek‐
tivering af projektets resultater og udbytte.
Projektet knytter an til indsatsområdet Udvikling og anvendelse af kollektive (herunder IT‐baserede) rette‐
metoder, der kan anvendes over for grupper af elever i Undervisningsministeriets udbudsrunde af forsk‐
nings‐ og udviklingsmidler den 15. marts 2006, og har været finansieret af midler herfra samt af medfinan‐
siering fra de deltagende skoler, Aalborg Tekniske Gymnasium (AATG), Aalborghus Gymnasium (Aah),
Aalborg Handelsgymnasium (AH) og e‐Learning Lab – Center for User Driven Innovation, Learning and
Design, Institut for kommunikation, Aalborg Universitet (eLL). Det afsluttende arrangement i Netværket
IKT og Læring har desuden været finansieret af netværkets midler.

Projektets formål og mål
Projektets formål har været at undersøge samspillet mellem procesorienteret feedback og virtuelle under‐
visningsformer, med fokus på kollektive dokumentationsformer. Nye former for feedback og rettearbejde
påvirker både den måde, undervisningen organiseres på, samt elev‐ og lærerroller. På den baggrund valgte
vi at anlægge fire perspektiver på udviklingen af nye retteformer og den pædagogiske praksis, de er en del
af. Hvad sker der med:
‐
‐
‐
‐

Elevroller,
Lærerroller,
IKT‐anvendelsen,
Organisationsaspektet

i forandringsprocessen? Projektet har været tilrettelagt som et aktionsforskningsprojekt i samarbejde mel‐
lem de tre gymnasier og eLL.
Projektets omdrejningspunkt var således udvikling, afprøvning og evaluering af undervisningsforsøg på de
deltagende skoler. Delforsøgene skulle tilsammen undersøge muligheder og problemstillinger i relation til
anvendelsen af kollektive IKT‐baserede dokumentationsformer og rettemetoder og den tilhørende pæda‐
gogiske praksis. Forløbene dækkede tilsammen relevante fag, undervisnings‐ og arbejdsformer som karak‐
teriserer de gymnasiale uddannelser, hhx, htx og stx.
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eLL’s rolle var i denne forbindelse sammen med lærerne at formulere en fælles forståelse for projektets
fokuspunkter, indhold og rammer i form af tilrettelæggelse, dokumentation og evaluering. Det skete gen‐
nem en indledende inspirationsworkshop, opsamling undervejs og et afsluttende evalueringsseminar. Føl‐
geforskningen har derudover omfattet en forundersøgelse af praksis på skolerne, opfølgning og evaluering
på delforsøgene og en efterfølgende bearbejdning af resultaterne.
Projektet har herudover haft som ønskede sideeffekter at:
‐
‐
‐
‐
‐

Opnå en gensidig inspiration fra de tre uddannelsers pædagogiske profil.
Opnå spredning på skolerne i forbindelse med pædagogiske dage.
Skabe afsæt for specialeprojekter og lignende inden for området.
Opnå spredning via Netværket IKT og Læring, som omfatter lokale og regionale
virksomheder og uddannelsesinstitutioner.
Undersøge mulighederne for efterfølgende at udvikle kurser inden for området.

Projektets forløb
Planlægning
Projektets planlægning og gennemførsel blev varetaget af en styregruppe med deltagelse fra de tre skoler
og eLL. Den løbende kommunikation og fildeling foregik via AATG’s konferencesystem, Fronter. Som en
del af planlægningen gennemførte eLL en forundersøgelse baseret på besøg på skolerne, relevante doku‐
menter og interviews med de deltagende lærere. Forundersøgelsen mundede ud i en rapport med et antal
centrale fokuspunkter for følgeforskningen.

Gennemførelse af forsøg
Forsøgsaktiviteterne blev koordineret gennem en planlægnings‐/inspirationsworkshop, hvor deltagerne
definerede en fælles forståelse for projektets mål og rammer. Dette skete gennem arbejde med CoEd, et
planlægningsværktøj udviklet af eLL. Lærerne planlagde og gennemførte forsøg på skolerne og beskrev
disse i fælles skabeloner. Forsøgene blev fulgt af eLL.

Evaluering
Lærerne evaluerede ved hjælp af fælles evalueringsskemaer, fremlæggelser og erfaringsudveksling på et
evalueringsseminar. Ud over erfaringsudveksling var der på seminaret oplæg ved projektleder og følgefor‐
skere, der hver især fremhævede centrale problemstillinger og muligheder i projektet, samt oplæg fra eks‐
perter uden anden tilknytning til projektet. eLL gennemførte en undersøgelse blandt de medvirkende ele‐
ver. eLL evaluerede forsøgene på baggrund af fokuspunkterne fra forundersøgelsen og evalueringerne.
Styregruppen planlagde her ud fra temaer og artikler i nærværende publikation.

Spredning
Spredning på og uden for skolerne er sket dels gennem spredningsaktiviteter på de enkelte skoler, dels
gennem de beskrivende og sammenfattende artikler fra forsøget i denne publikation. Et perspektiv på
skriftlighed fra de midlertidige resultater blev videregivet på Undervisningsministeriets konferencer om
skriftlighed den 8.‐9. februar 2007. Der er desuden afholdt et åbent arrangement i Netværket IKT og Læring
den 31. oktober 2007, hvor projektet blev formidlet og perspektiveret. Desuden følges projektet op af et
værkstedskursus i planlægning af virtuel undervisning og fremstilling af egne undervisningsmaterialer.
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Spredning har derudover fundet sted gennem AAU‐forskernes deltagelse i lokale og internationale forsk‐
ningsprojekter – herunder et EU‐støttet projekt under Socrates Minerva‐programmet med titlen
Learn@Work (se også www.learnatwork.info).

Projektets deltagere
De deltagende skoler var
Aalborghus Gymnasium og HF‐kursus (Aah)
Sohngårdsholmsvej 60
9000 Aalborg
Telefon: 9631 6600
Web: www.aalborghus.dk
Kontaktperson: Annemette Mondrup
e‐mail: ac@aalborghus.dk

Aalborg Handelsskole, Handelsgymnasiet (AH)
Turøgade 1
9000 Aalborg
Telefon: 9936 4543
Web: www.ah.dk
Kontaktperson: Jørn Dahl
e‐mail: jda@ah.dk

Aalborg Tekniske Gymnasium (AATG)
Øster Uttrup Vej 1, Postboks 740
9100 Aalborg
Telefon: 7250 1000
Web: www.aats.dk
Kontaktperson: Kresten Cæsar Torp
e‐mail: kct@aats.dk

De medvirkende lærere var
Marianne Bøgh Christensen (AaH)
John Mahoney (AaH)
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Benthe Schou (AaH)
John Terragni (AH)
Palle R. Sørensen (AH)
Hanne Larsen (AH)
Trine Starup Delé (AATG)
Birgitte Skovlund Larsen (AATG)
Jens Villadsen (AATG)

Følgeforskning blev varetaget af
e‐Learning Lab – Center for User Driven Innovation, Learning and Design (eLL)
Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet
Telefon: 9635 9027
Web: www.ell.aau.dk
Kontaktperson: Tom Nyvang
e‐mail: nyvang@hum.aau.dk

Ansvarlig for følgeforskningen var
Marianne Georgsen
Tom Nyvang
En række andre fra eLL har bidraget – i størst omfang Casper L. Gregersen.
To studerende, Michael B. Jacobsen og Casper L. Gregersen har desuden udarbejdet et specialeprojekt i
tilknytning til projektet som afslutning på deres kandidatuddannelse i Informationsvidenskab ved AAU.

Projektets styregruppe bestod af
Marianne Georgsen, eLL
Tom Nyvang, eLL
Annemette Mondrup Christensen, AaH
Jørn Dahl, AH
Kresten Cæsar Torp, AATG (koordinator).

Eksterne ressourcepersoner
Elsebeth Sorensen, lektor AAU (nu AU) (oplæg på evalueringsworkshop)
Mikkel Dall, redaktør Systime (oplæg på evalueringsworkshop)
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Refleksiv udviklingspraksis i lærerarbejdet
Af Tom Nyvang, Marianne Georgsen, Casper L. Gregersen

Introduktion
De fleste artikler i denne bog rapporterer fra forskellige former for eksperimenter med nye undervisnings‐
og læringsformer. Der er således både enighed om relevansen af udviklingsarbejdet og om behovet for at
reflektere over udviklingen. De andre artikler gør derimod ikke meget ud af selve udviklingsarbejdet, så vi
får som læsere ikke meget at vide om, hvordan vi selv kan arbejde kreativt med udviklingen af nye lærings‐
forløb. Hvor de andre artikler således behandler produktet af en refleksiv udviklingspraksis i lærerarbejdet,
vil vi med denne artikel se nærmere på processen.
Når vi overhovedet ønsker at sætte fokus på processen, er det fordi såvel erfaring som forskning viser, at
tilgangen til udviklingsarbejde har betydelig indflydelse på, hvilke resultater man kan nå, og hvilken kvali‐
tet der kan opnås. Udvikler vi ved ét gennemløb af faserne specifikation, design, implementering af desig‐
net og ibrugtagning ved ændring af praksis – eller udvikler vi gennem en række gennemløb af de nævnte
faser med en gradvis ændring af undervisnings‐ og læringspraksis til følge? Hvis man vælger den første
metode, må det være ud fra en antagelse om, at man har en tilstrækkelig omfattende og sikker viden om
det område, der udvikles til (domænet) og en tilsvarende sikker viden om designmulighederne (Vliet, 1993).
Arbejder man i stedet ud fra den anden metode, det vil sige iterativt, så vil det typisk være, fordi man ikke
har fuldstændig og sikker viden om domæne og designmuligheder og derfor må tilrettelægge sit udvik‐
lingsforløb som en læreproces, hvor man gradvist udbygger sin viden, i takt med at man tester forskellige
designs i praksis (Beyer & Holzblatt, 1997; Bødker et al., 2000; Larman, 2003). Udvikling af virtuel undervis‐
ning i gymnasiet rummer formentlig elementer af begge situationer: Lærerne ved meget om området (un‐
dervisning i gymnasiet), men der er stadig stor usikkerhed om muligheder og vanskeligheder knyttet til
virtuel undervisning. Procesmodellerne giver dog ikke i sig selv inspiration til, hvordan man som udvikler
kan tænke kreativt og udvikle nye ideer vedrørende brug af IKT i undervisning og læring.
I denne artikel diskuteres en kollaborativ e‐læringsdesign‐metode (CoED), som netop skaber fokus og
struktur i de tidlige stadier af et e‐læringsdesign‐forløb. Formålet med metoden er at designe specifikatio‐
ner og/eller tidlige prototyper inden for korte tidsrammer. Formålet er desuden at bevidstgøre udviklerne
om egne værdier og de designmæssige muligheder, de står overfor. CoED‐metoden, der har rødder i den
skandinaviske systemudviklingstradition, anvender principper og praksis inden for prototyping, agil udvik‐
ling og traditionelt læringsdesign. CoED‐metoden er dels udviklet i forbindelse med Learn@Work‐projektet
og dels i andre projekter af forskere fra e‐Learning Lab – Center for User Driven Innovation, Learning and
Design, Aalborg Universitet (http://www.ell.aau.dk).
Denne artikel vil i næste afsnit redegøre for CoED‐metoden. Derefter fremlægges to eksempler på anven‐
delse af CoED. Endelig perspektiveres erfaringerne i forhold til arbejds‐ og udviklingspraksis i gymnasie‐
skolen.

CoED – en konkret metode
CoED‐metoden tilrettelægger en udviklingsworkshop i tre faser med fokus på henholdsvis designmulighe‐
der, bærende værdier og konkret design. Designprocessen faciliteres ud fra følgende fem principper:
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‐
‐
‐
‐
‐

Faciliterer dialog og diskussioner omkring e‐læringsdesign.
Strukturerer dialog og diskussioner omkring e‐læringsdesign.
Producerer designspecifikationer og/eller et aktuelt design inden for en snæver tidsramme.
Involverer e‐læringseksperter, domænespecialister og fremtidige brugere af e‐læringsdesignet.
Involverer mindst fire og gerne flere personer i designprocessen.

Ud over workshopkoordinatoren bør designprocessen ideelt set involvere e‐læringseksperter, domænespe‐
cialister og fremtidige brugere af e‐læringsdesignet. Det kan imidlertid være svært at inddrage alle grupper
samtidig, og i de tilfælde, hvor det eksempelvis ikke er muligt at inddrage e‐læringseksperter eller slutbru‐
gere, må man være opmærksom på, hvilken indflydelse designgruppens begrænsede viden om domænet
eller begrænsede pædagogiske viden har på resultatet af workshoppen. I nedenstående skema er de for‐
skellige situationer og anbefalinger i relation hertil listet.
Begrænset viden om domænet

Stor viden om domænet

Begrænset pædagogi‐
ske/didaktisk viden

CoED‐produktet bør bedømmes og
testes af domænespecialister, fremtidi‐
ge brugere og læringsdesignere.

CoED‐produktet bør bedømmes af
erfarne læringsdesignere.

Stor pædagogi‐
ske/didaktisk viden

CoED‐produktet bør bedømmes af
domænespecialister og/eller testes af
domænespecialister og slutbrugere.

CoED‐produktet kan implementeres
uden yderlig bedømmelse eller test.

Skema 1.
Ud over de fem principper opdeles designaktiviteterne i tre faser, hvor der henholdsvis er fokus på:
‐
‐
‐

Fokusering af designprocessen gennem præsentation af designmuligheder.
Identifikation af de overordnede værdier og designprincipper.
Specifikt design.

Hver fase er yderligere omtalt nedenfor.

Fase 1 – Fokus og designmuligheder
Formålet med første fase er todelt: Først skal deltagerne introduceres til udviklingsforløbet og metoden, og
dernæst skal de have ny inspiration i form af viden om læreprocesser og eksempler på innovative IKT‐
støttede læringsforløb.

Proces
Workshopkoordinatoren eller en anden ekspert præsenterer de fokusområder, der allerede er udvalgt eller
defineret i forbindelse med andre dele af projektet. Præsentationen baseres på forskning, litteraturstudier
og ekspertviden og introducerer deltagerne til nøglebegreber og problemstillinger inden for et pædagogisk
design relateret til IKT‐baseret læring og undervisning. Med præsentationen sættes fokus på de tre områ‐
der, der identificerer filosofien bag CoED‐designet, nemlig en forståelse af:
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‐
‐
‐

Læring.
Den skoleform og institution undervisningen foregår under.
Teknologien og den rolle, teknologien spiller i både design‐ og læreprocessen.

Formulering af værdier og mål inden for disse tre områder er essentielt i forhold til designprocessen. Det
essentielle i præsentationen er ikke at sælge gode ideer og løsninger, men at bringe de oven for nævnte
områder frem i deltagernes bevidsthed for at formulere en designfilosofi og en overordnet referenceramme
i projektet. Designfilosofien forstås her som noget, de enkelte parter må forhandle sig frem til i forhold til
den aktuelle case. Filosofien er værdifuld i de meningsforhandlinger, der er forbundet med den aktuelle
case og udarbejdelsen af designet. Samtidig kan en generel filosofisk tilgangsvinkel være med til at skabe
en fælles referenceramme for projektet.

Materialer til fase 1
Eksempler på en præsentation i formaterne MS PowerPoint og pdf kan hentes på
http://www.hum.aau.dk/~nyvang/coed/.

Resultat af fase 1
Resultatet af den første fase er en fælles forståelse omkring den generelle tilgang til og forståelse af de filo‐
sofiske principper læring, domæne og teknologi. Deltagerne får også i denne fase et fælles sprog og be‐
grebssæt, som kan lette meningsforhandlingen senere i forløbet.

Fase 2 – Identifikation af værdier
Med udgangspunkt i fase 1 er formålet med anden fase at definere de overordnede værdier og mål (prin‐
cipper), der skal guide designet.

Proces
Deltagerne identificerer de overordnede værdier og mål ved såkaldt kortsortering (eller card sorting), der er
en metode, som støtter grupper i en udvælgelses‐ og prioriteringsproces; her udpegning af de overordnede
principper og værdier for udviklingsarbejdet (Rosenfeld & Morville, 2002).
Workshopkoordinatoren forbereder et antal værdikort, ligesom deltagerne forsynes med blanke kort, så de
selv kan føje til. Formålet med kortsorteringen er at bringe deltagerne ud i en diskussion og stillingtagen til
prioritering af forskellige koncepter og pædagogiske værdier relateret til IKT og virtuel undervisning.
Hvert kort indeholder et begreb om undervisning/læring, som workshopdeltagerne forventes at kende til.
Det kan eksempelvis være kollaborativ læring, tavleundervisning, gruppearbejde, logbog eller lignende.
Selvom begreberne er mere eller mindre kendte, vil forståelsen af dem normalt blive præciseret, fordi prio‐
riteringsprocessen også bliver en meningsforhandling om, hvad hvert enkelt begreb helt præcist betyder.
Kortene sorteres efterfølgende efter, hvilke der er vigtigst, eksempelvis med udgangspunkt i følgende kate‐
gorier:
‐
‐
‐
‐
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Vigtigst (1, ++)
Vigtig (2, +)
Mindre vigtig (3, ‐)
Ikke vigtig (4, ‐ ‐)

Prioriteringen/sorteringen af kortene sker i samarbejde mellem deltagerne, men finder i første omgang
(første runde) sted i mindre grupper (to til fire personer), hvorefter grupperne præsenterer deres priorite‐
ringer for hinanden og lægges sammen til to større grupper (anden runde). Til sidst (tredje runde) skal hele
gruppen af deltagere blive enig om en fælles prioritering, som kan tages med videre til tredje fase.
Første runde: Alle kort placeres på prioriterings‐pladen (en stor planche eller tavle) inden for de fire katego‐
rier, og der skal være kort fordelt i alle kategorierne. Når alle kort er prioriteret og eventuelle nye kort er
tilføjet og prioriteret, tages kortene fra kategori 1 og 2 med videre til anden runde.
Anden runde: De kort, der bringes videre fra de enkelte grupper, skal herefter diskuteres og prioriteres. Der
må som slutresultat i denne runde højst være fem kort i kategori 1 (vigtigst). Det vigtigste er placeringen af
kort i kategori 1 og 2, og der er ikke nogle kort, der behøver placeres i kategori 3 eller 4 denne gang. De fem
kort, som hver gruppe ender med i denne runde, bringes videre til den tredje runde.
Tredje runde (alle samlet): De medbragte kort fra den foregående runde placeres på pladen med maksimalt
tre kort i kategori 1. Disse tre kort prioriteret i kategori 1 vil være de værdimæssige rammer for det videre
design.

Materialer til fase 2
Tuscher, papirark og tape til fastholdelse af de sorterede kort. Kort i formaterne MS Publisher og pdf kan
hentes på: http://www.hum.aau.dk/~nyvang/coed/.

Resultat af fase 2
Resultatet af denne fase er dermed en oversigt over de bærende værdier for designet, der udvikles i næste
fase.

Fase 3 – Detaljeret planlægning og design
Formålet med den tredje fase er at nå frem til en detaljeret plan for læringsdesignet baseret på de to foregå‐
ende faser.

Proces
Det videre design baserer sig på de værdier og mål, som blev fundet i fase 2 samt på den specifikke case,
som designet skal udvikles i forhold til. Design af et mere specifikt forløb, hvori brugen af IKT og forskelli‐
ge undervisningsformer integreres, kræver derfor en vis viden omkring det forløb/den case, designet skal
målrettes til. For at strukturere designarbejdet arbejdes nu med områderne infrastruktur, ressource og aktivi‐
tet, da det antages, at alle læringssituationer kan beskrives ved deres mål (og deltagere), infrastruktur, res‐
sourcer og aktiviteter. For både at inspirere og lette arbejdet forsynes deltagerne med infrastruktur‐, res‐
source‐, og aktivitetskort samt blanke kort i alle tre kategorier.
Inden for denne proces arbejdes der med to niveauer. Det første niveau vedrører de overordnede mål og
sammenhænge i forløbet, og det næste niveau i designfasen fokuserer på en mere detaljeret illustration af
handlingsforløbet. Her bringes begreberne aktiviteter, ressourcer og infrastruktur i spil. Deltagerne har
ligesom i fase 2 kort at arbejde med på plancherne. Det forventede output er forskellige forløbs‐ og aktivi‐
tetsbeskrivelser (se figur 1).
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Værdier og mål

Aktiviteter

Ressourcer

Infrastruktur

Forelæsning

Chat

Firstclass

Figur 1. Udviklerne kan beskrive indhold og mål samt tilknytte aktivitet, ressource og infrastruktur for hver
enkelt del af læringsdesignet. Her er valgt forelæsning, chat og FirstClass, men udviklerne er også forsynet med
en række andre kort. Kortene giver også plads til nærmere beskrivelse af aktivitet, ressource og infrastruktur.

Materialer til fase 3
Kort til illustration af handlingsforløbet, papir eller plancher til at tilføje kortene på. Tuscher eller andre
skriveredskaber til at tilføje kommentarer på plancherne eller kortene. Endvidere kort til andel del samt
plancher eller papir, hvor kortene kan tilføjes. Skabeloner på papir med ’rum’, der kan udfyldes samt skit‐
sere forløbet med detaljerede symboler og kort. Kort og skabeloner i formaterne MS Publisher og pdf samt
kan hentes på: http://www.hum.aau.dk/~nyvang/coed/.

Resultat af fase 3
Produktet af denne fase er beskrivelser af et handlingsforløb med dets specifikke læringsaktiviteter. Aktivi‐
teternes indbyrdes relationer og den pædagogiske begrundelse for dem fremgår også af designet.

To eksempler på anvendelse af CoED
CoED‐metoden må altid tilpasses til den aktuelle anvendelseskontekst, og metoden kan således lede til lidt
forskellige udviklingsprocesser, ligesom forskelle i deltagerbaggrund og ambition vil påvirke såvel udvik‐
lingsproces som resultat. I de følgende afsnit viser vi, hvordan metoden har været anvendt i henholdsvis et
lokalt dansk projekt med deltagelse af gymnasielærere og et europæisk projekt, hvor deltagerne kom fra
universiteter, halv‐offentlige og private virksomheder. Hvor det lokale projekt udviklede undervisnings‐ og
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læringsforløb til gymnasieskolen, udviklede det europæiske projekt undervisnings‐ og læringsforløb til
forskellige grupper af voksne i arbejde.

Case 1 – Inspirationsworkshop i VUF-projektet
CoED er blevet brugt i en inspirationsworkshop om kommunikation og samarbejde som en del af VUF‐
projektet. Medarbejdere ved e‐Learning Lab har fungeret som workshopkoordinatorer og e‐lærings‐
eksperter, mens lærere fra tre gymnasieskoler (Aalborghus Gymnasium, Aalborg Handelsskole og Aalborg
Tekniske Gymnasium) både kan betegnes som domænespecialister og som fremtidige brugere, idet de kan
anvende ideerne fra workshoppen i deres egen undervisning. Herudover deltog også studerende fra In‐
formationsvidenskab, Aalborg Universitet.

Fase 1
Fokusområderne i projektet og dele af resultaterne fra projektets forundersøgelse blev præsenteret for del‐
tagerne af en medarbejder fra e‐Learning Lab. Præsentationen var baseret på forskning, litteraturstudier og
ekspertviden om e‐læring med det formål at introducere deltagerne til begreber, som efterfølgende blev
diskuteret i plenum mellem deltagerne. Resultat af den første fase var en fælles forståelse af den generelle
tilgang til og forståelse af e‐læring, faglærernes praksis og teknologi.

Fase 2
De ni deltagere fra gymnasieskolerne blev opdelt i fem grupper (og en af de studerende, som til daglig
underviser i enkelte fag på handelsskolen, deltog i diskussionen som den tiende deltager). Hver gruppe fik
udleveret en stak værdikort, som de skulle diskutere og prioritere i forhold til deres vurdering af begreber‐
ne inden for de fire kategorier. De fem grupper blev efter den første runde sammensat i to større grupper,
som til sidst blev lagt sammen til én gruppe, hvis formål var at nå frem til det endelige resultat, som skulle
repræsentere det fælles sæt af værdier og mål.
Resultatet af denne proces er værdier og mål for tilrettelæggelsen af virtuelle undervisningsformer. De
endelige værdier og mål, der kom ud af VUF‐workshoppens proces var:
‐
‐
‐

Kompetenceudvikling.
Problemorientering.
Selvmotiveret læring.

Det videre design i næste fase baserer sig på disse værdier og mål samt den specifikke case, som designet
skal udvikles i forhold til.

Fase 3
Hvor de overordnede mål og værdier kan gå på tværs af flere faglige forløb må det specifikke design natur‐
ligvis målrettes mod et helt konkret fagligt forløb. De workshopansvarlige havde på forhånd på baggrund
af projektets forundersøgelse beskrevet forskellige mulige cases, som lærerne kunne tage udgangspunkt i,
hvis de ikke selv stod foran at udvikle et nyt forløb. Hensigten var naturligvis, at lærerne skulle udvikle
forløb til brug i egen undervisning, men var de ikke umiddelbart parate til det, så kunne de stadig lære
noget om virtuel undervisning og CoED gennem cases hentet uden for deres egen undervisning.
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Deltagerne arbejdede i tre grupper. Hver gruppe havde en facilitator (en af de studerende, som deltog i
workshoppen) tilknyttet. Facilitatorens rolle var at støtte deltagerne i formuleringen af et design, der un‐
derstøttede de definerede værdier og mål ved at stille kritiske spørgsmål, udpege eventuelle mangler i de‐
signstrukturen, få deltagerne til at uddybe eventuelle tvivl og så videre.
Arbejdet med designet foregår på to niveauer, som behandles parallelt i processen. Det første niveau illu‐
strerer tidsperspektiv, målsætning, arbejdsmetoder, læringsmetoder, materialer og aktiviteter involveret i
undervisningen/faget. Det andet niveau i designfasen er en mere detaljeret beskrivelse af handlings‐ og
aktivitetsforløbet. Beskrivelsen er organiseret i kategorierne aktiviteter, ressourcer og infrastruktur. Delta‐
gerne fik ligesom i den anden fase kort at arbejde med på plancherne.

Figur 2: Grupper af lærere arbejder med udvikling af virtuel undervisning.

En af de tre grupper arbejdede med udvikling af et tværfagligt forløb om sundhed, fødevarer og befolk‐
ningsgrupper. Resultatet af gruppens arbejde vises i skitseform herunder. Det skitserede forløb blev gen‐
nemført i nogenlunde den form, skitserne antyder.
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Figur 3. Design af tværfagligt forløb i sundhed, fødevarer og befolkningsgrupper. Designerne valgte at medtage
de tre bagvedliggende fag, biologi, kemi og geografi for at illustrere deres tilknytning til forløbet.
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Case 2 – Learn@Work
Learn@Work er et EU‐støttet projekt under Socrates Minerva‐programmet, der undersøger forskellige tilret‐
telæggelser af læringsforløb på arbejdspladsen, herunder læring i praksisfællesskaber, og undersøger,
hvordan de kan understøttes med IKT‐baserede materialer. Projektet fokuserer i særlig grad på udvikling
og test af materialer, der forbereder brugerne på deltagelse i arbejdspladslæring ved at træne dem i at lære
alene og/eller sammen med andre på arbejdspladsen. Projektet har udover Aalborg Universitet partnere i
fem europæiske lande (ATiT Belgien, Dublin Institute of Technology Irland, Glasgow Caledonian Universi‐
ty Skotland, The Institute for Future Studies Østrig). I Learn@Work blev CoED brugt til at igangsætte ud‐
viklingen af materialer og forløb til forberedelse af e‐læring på arbejdspladsen.

Fase 1
Målet for første fase var at give de deltagende udviklere et overblik over moderne IKT‐pædagogiske for‐
mer, domænet arbejdspladslæring og forskellige teknologier, der i den forbindelse fremstod som relevante.
Første aktivitet var et oplæg ved en ekspert i e‐læring, hvorefter deltagerne diskuterede oplægget med ud‐
gangspunkt i deres egen faglige og kulturelle baggrund samt de domæner, de designer uddannelse og læ‐
ring i.

Fase 2
Workshoppens otte deltagere blev delt i fire par forud for kortsortering. Efter første runde blev de lavest
prioriterede kort taget fra og grupperne blev lagt sammen to og to. Efter endnu en sammenlægning, så alle
otte var samlet i en gruppe, blev resultatet af kortsorteringen, at følgende værdier blev prioriteret: lifelong
learning, workplace learning, motivation, student centered, blended learning, professional development, collaborative
learning, og individual assignments.

Fase 3
Workshopdeltagerne arbejdede ud fra to forskellige cases. Hver gruppe havde en facilitator, der støttede
konceptudviklingen ved at stille såvel forslag som kritiske spørgsmål undervejs i udviklingsarbejdet. Den
ene gruppe udviklede træningsforløb til såkaldte job coaches i en belgisk virksomhed. Job coachen har til
formål at lette nye medarbejderes vej ind i jobbet i virksomheden. Uddannelsesforløbet skulle forberede
udvalgte medarbejdere på at varetage funktionen som job coach. Fase 3 mundede ud i den designskitse, der
fremgår af figur 4 herunder. Figuren er naturligvis ikke udtryk for et færdigt design, som er klar til imple‐
mentering, derimod repræsenterer den en række hovedtræk i designet såvel tidsmæssigt som indholds‐
mæssigt og strukturelt.
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Figur 4. Uddannelsesforløb for job coaches i en belgisk virksomhed.

Perspektiver for udvikling af metoden
De to cases har tydeligt vist, at CoED har potentiale til ganske effektivt at facilitere dialoger om design af
læringsforløb. Netop fordi det er dialoger, der faciliteres, er det også klart, at metoden kun har noget at
bidrage med, når udviklingsarbejdet rent faktisk finder sted i grupper. Derfor er det næppe heller alle ek‐
sempler på udvikling i gymnasiet, der kan støttes med metoden, men i de tilfælde, hvor flere lærere skal
udvikle fælles forløb, som gymnasiereformen flere steder lægger op til, er CoED relevant at overveje. Her
viser casen fra VUF‐projektet, at gymnasielærere efter en ganske kort introduktion kan tage metoden i brug
og begynde at designe forløb i samarbejde.
CoED‐metoden kan anvendes, sådan som vi lægger op til i denne artikel, men den kan også anvendes på
andre måder. I fremstillingen i denne artikel har vi lagt vægt på en form, der kan anvendes med første‐
gangsbrugere af metoden, hvor der samtidig er deltagelse af en facilitator. Når der ikke er tale om første‐
gangsbrug af metoden, kan udviklingsforløb gennemføres uden facilitator, ligesom første fase kan udela‐
des, hvis deltagerne på forhånd har et godt kendskab til såvel domænet, der udvikles til, som de materialer
i form af for eksempel IKT, der kan inddrages i designet.
Metoden kan bruges af små grupper af lærere på deres eget initiativ eller som fælles udviklingsmetode for
et helt lærerkollegium. I begge tilfælde har lærerne behov for at kende til metoden og have adgang til de
værktøjer, i form af forskellige kort, metoden anvender. Kendskab kan opnås gennem denne artikel og ved
at prøve metoden i praksis. Prototyper på de forskellige kort kan som nævnt findes på:
http://www.hum.aau.dk/~nyvang/coed/.
I forhold til fortsat udvikling og dokumentation af CoED kan der på nuværende tidspunkt peges på mindst
to indsatsområder: 1. Yderligere dokumentation for, at metoden faktisk giver et kvalitativt og kvantitativt
bedre og mere produktivt samarbejde; og 2. Dokumentation for, at det design, der udvikles, giver lige så
gode eller bedre læringsforløb sammenlignet med forløb udviklet på mindre struktureret vis. Et tredje ind‐

21

satsområde skulle være rettet mod formen på CoED. I den nuværende form kræves, at deltagerne er til
stede på samme tid i samme fysiske rum. Det synes imidlertid ikke helt urealistisk, at i hvert fald dele af
processen kan flyttes til virtuelle rum, så forhandling af værdier og designarbejdet kan ske online med støt‐
te af synkrone eller asynkrone medier. Gevinsten vil være en mere fleksibel organisering af udviklingsar‐
bejdet.
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Lærererfaringer fra forsøg med virtuelle undervisningsformer
Indhold

Virtuel milepælsvejledning i faget Teknologi B
Af Jens Villadsen, Aalborg Tekniske Gymnasium

Integration af træning af IT‐færdigheder og fag‐faglige forløb
Af Hanne Larsen, Aalborg Handelsgymnasium

Brug af logbøger i et tværfagligt naturfagsforløb
Af Benthe Schou, Aalborghus Gymnasium

Ressourcer og skriftlighed
Af Kresten C. Torp, Aalborg Tekniske Gymnasium
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Virtuel milepælsvejledning i faget Teknologi B. Vejledning i forbindelse med problemformuleringen i projektorganiserede fag
Af Jens Villadsen, Aalborg Tekniske Gymnasium

Introduktion og fokuspunkter
Den faglige ramme for forsøget er faget Teknologi B – det problemorienterede og projektorganiserede fag i
htx‐uddannelsen. En af lærerens metoder til at kommunikere med eleven er den klassiske vejledningssam‐
tale, hvor man mødes face‐to‐face med eleven/elevgruppen på fastlagte tidspunkter. Egne erfaringer fra
praktisk undervisning i faget og samtaler med fagkolleger og elever har identificeret nogle problemstillin‐
ger, som er vigtige at få gjort noget ved, når man underviser i faget:
Behovet for vejledning

Elevernes vejledningsbehov er ikke ens. Det er vigtigt at frigøre eleven
fra de begrænsninger, der ligger i den traditionelle og lidt stive vejled‐
ningssamtale (hvor tid og sted er fastlagt på forhånd uden tanke på
behov og pludselig opståede ideer og muligheder).

Døde perioder i projektet

Det er relevant at undgå de “døde perioder”, der tit er i et teknologi‐
projekts opstartsfase. De er en konsekvens af de få skematimer pr. uge,
hvor det tit opleves, at nogle elever ”skal starte forfra”, hver gang man
mødes til den skemalagte undervisning.

Skriftlighed

Det er vigtigt, at der gøres en indsats for bedre at udnytte elevtiden,
dvs. den tid, som eleven har uden for uddannelsestiden (skemalagt
undervisning) til skriftligt at arbejde med projektbeskrivelsen. På den‐
ne måde kan ”gryden bedre holdes i kog” fra gang til gang, og man
kunne måske minimere de ”døde perioder” nævnt ovenfor.

Skolens konferencesystem Fronter anvendes primært til kommunikationen mellem lærer og elev, herunder
til elevens aflevering af opgaver og besvarelser og lærerens feedback på disse i form af kommentarer og
bedømmelser. Det er derfor naturligt at inddrage dette forum i kommunikationen med eleverne i faget
Teknologi B. Og det er vigtigt, at eleverne (og lærerne) får øjnene op for de nye muligheder, der er for vej‐
ledning via Fronter, både i og uden for selve undervisningstiden. Der er derfor brug for at give projekt‐
gruppen (og læreren i faget) en metode til kollektiv og virtuel feedback på projektbeskrivelser via Fronter.
Deltagerne i forsøget er en 2. års htx‐klasse på 17 elever. De er øvede brugere af konferencesystemet Fron‐
ter, og alle har anvendt bærbar pc på trådløst netværk i undervisningen i ca. 1½ år. Der er fokus på op‐
startsfasen i et teknologiprojekt. I dette tilfælde den indledende projektbeskrivelsesfase i forbindelse med
Teknologi B‐eksamensprojektet, der er placeret i seks sammenhængende uger (se bilag 1 for detaljer). Ele‐
verne arbejder i projektgrupper på mellem en og tre deltagere.
Hypotesen er, at eleven ved at arbejde (virtuelt) med projektbeskrivelsen både i og uden for skoletiden får
et bedre defineret projekt ud af det (dvs. en bedre projektbeskrivelse) og kommer hurtigere i gang med den
vigtige løsningsfase. Det er endvidere målet at kunne anvende erfaringerne i vejledningsindsatsen i pro‐
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blemorienterede projekter (f.eks. i teknologi) i årene fremover. Dette kræver dog et ejerskab til problemstil‐
lingen fra lærergruppen.
Konkret omhandler dette forsøg blot de to første uger af teknologiprojektet, hvor eleverne læser projektop‐
lægget og laver brainstorm, mindmap/problemtræ, ser på årsag/konsekvens, udvælger nogle af årsagerne,
eventuelt finder sammen med andre i en projektgruppe, endeligt udvælger et nøgleproblem og laver en
foreløbig simpel dokumentation af, at der er tale om et reelt problem. Eleven/gruppen afleverer første ud‐
kast til projektbeskrivelsen (via Fronter). Læreren læser igennem og giver virtuel feedback via et kommen‐
tarfelt i Fronter. Eleven/gruppen ser på kommentarerne og anbefalingerne i de virtuelle lektioner (oprinde‐
ligt planlagt uden samtidigt lærertilstedeværelse, men dette blev droppet, da det var et eksamensprojekt,
hvor mulighederne for pædagogiske eksperimenter naturligvis var begrænsede) både i og uden for de ske‐
malagte timer. Eleven/gruppen redigerer i første udkast og afleverer andet udkast via Fronter. Læreren
kommenterer igen og godkender (evt. efter flere både virtuelle og traditionelle vejlednin‐
ger/konsultationer). Der opstilles minimumkrav til projektbeskrivelsen (se bilag 3), der afleveres endeligt i
en godkendt udgave. Eleverne vidste på forhånd, hvornår og hvordan de kunne aflevere input og få feed‐
back på det indsendte, idet de ved projektets start fik udleveret og gennemgået tids‐aktivitetsplanen vist
som bilag 2.

Resultater fra forsøget
Generelt var det muligt at følge planen vist i bilag 1. Der er vist to konkrete og typiske eksempler på kom‐
mentarer til elevgrupper i bilag 4. Den ene gruppe var cirka en uge om at få godkendt projektbeskrivelsen,
mens den anden gruppe måtte bruge lidt over to uger på det samme. Nedenstående diskussioner og kon‐
klusioner vedrørende eleverne er primært bygget på disse og lignende erfaringer.

Eleverne
Ret hurtigt viste der sig et mønster, hvor de elever, der arbejdede med metoden (med at arbejde på projekt‐
beskrivelsen hjemme som ”lektier” i den virtuelle tid og få virtuel vejledning) havde en fordel, når de mød‐
te op i fagets skemalagte timer. De virkede mere målrettede, vidste hvad de manglede og hvad de skulle
have svar på, og de nåede dybere ned i analysen af problemet og formåede at stille flere arbejdsspørgsmål
og finde flere relevante kilder til brug for deres videre arbejde. Derimod var metoden knap så god til elever,
der ikke i forvejen havde opbygget en god kultur, hvad angår lektier. Disse udnyttede ikke tiden hjemme,
men skrev primært på deres første og andet udkast i de skemalagte timer. Der var dog et lyspunkt for disse
elever, da de ved den virtuelle vejledning blev tvunget til ‐ på et tidligere tidspunkt end normalt ‐ at formu‐
lere sig skriftligt om den valgte problemstilling. Der var endvidere en klar tendens til, at de projektgrupper,
der anvendte den virtuelle vejledningsmulighed, hurtigere fik godkendt deres projektbeskrivelse. Dermed
kunne de hurtigere gå i gang med selve problemanalysen og den vigtige løsningsfase. Metoden blev sup‐
pleret med klassiske vejledningssamtaler (to obligatoriske pr. projektgruppe, se bilag 1 for placering). Her
var det generelle indtryk, at eleverne ‐ ved indgangen til samtalen ‐ var mere bevidste om det, der mangle‐
de i projektbeskrivelsen, end de plejede at være. Eleverne var ikke blevet bedt om at aflevere projektbeskri‐
velsen i en bestemt skabelon. Det eneste krav var, at projektbeskrivelsen skulle leve op til indholdskravene i
bilag 3.
Det er muligvis en fordel, at der laves en rammesættende skabelon for projektbeskrivelsen, som eleven
taster ind i og som læreren kommenterer i, da både elever og lærer så mere tydeligt kan se, hvor manglerne
er, og så alt (både projektbeskrivelserne og kommentarerne dertil) er samlet i én fil. På denne måde sættes
der fokus på skriveprocessen. Elevernes oplevelse af den virtuelle vejledning bør evalueres ved at spørge
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dem direkte – det er ikke gjort i denne del af undervisningsforsøget af tidsmæssige årsager. Her er det alene
mine oplevelser, der er refereret.

Læreren
Lærerens forberedelse bliver lidt anderledes med den virtuelle vejledning. Projektbeskrivelserne blev læst
og kommenteret i den rækkefølge, de blev lagt ind og modtaget i Fronter. Nogle gange i undervisningsti‐
den, andre gange uden for undervisningstiden som led i forberedelsen. Det bliver helt klart, hvilke elever
der har brug for hvilke inputs, og det bliver lettere for læreren at se, hvordan det er gået for den enkelte
projektgruppe med at håndtere den virtuelle vejledning, de har fået. Det kan jo umiddelbart ses af den
næste udgave af projektbeskrivelsen, man modtager. Det er for eksempel også blevet lettere for læreren at
beskrive gode og relevante kilder for projektgruppen – de kan jo blot skrives i kommentaren som for ek‐
sempel et web‐link. Den klassiske opdeling af lærerens arbejdstid i forberedelsestid og rettetid bliver lidt
blødt op i forbindelse med virtuel vejledning, da der er elementer af begge typer tid tilstede. Der blev altså
ikke anvendt mere arbejdstid end normalt for et eksamensprojekt, men forberedelsen blev skubbet i tid, så
den var ret betydelig i starten af projektet og mindre senere. Det er normalt for teknologiprojekter, men
tendensen blev forstærket af den virtuelle vejledning, da den kræver skriftlighed, hvilket tager tid.

Konklusioner
Konklusion i forhold til forsøgets målsætning
Undervisningsforsøget antyder, at der er god mening i at lave virtuel vejledning i problemorienterede og
projektorganiserede temaer – især i forbindelse med den indledende fase i projektet, hvor problemet formu‐
leres. Metoden kræver dog et velfungerende konferencesystem, der er velkendt af både elever og lærer.
Den virtuelle vejledning kører meget på det skrevne sprog ‐ elev/lærer skal udtrykke sig præcist, og det
kræver øvelse.

Konklusioner af generel art, der peger fremad
Der bør udvikles en projektbeskrivelsesskabelon, som eleverne kan taste ind i, og som læreren kan skrive
kommentarer i. På denne måde kan eleven bedre fastholdes i skriveprocessen ‐ dette er nok især en fordel
for de svagere elever. Metoden bør udvikles yderligere og indtænkes som en fast bestanddel af kommende
teknologiprojekter og senere i flerfaglige temaer i studieområdet og i studieretningsprojektet. Kendskabet
og ejerskabet til virtuel vejledning blandt lærerne på skolen skal udbredes. Dette blev efterfølgende gjort
ved et workshopbaseret heldagsseminar (alene om virtuel undervisning) for alle lærere på teknisk gymna‐
sium. Et af oplæggene var om virtuel vejledning. Det skal undersøges, hvordan man får de elever, der har
en dårlig lektiekultur, til bedre at tage metoden og mulighederne til sig.

Bilag
Bilag 1: Plan for forløbet (organisering og kommunikation)
Bilag 2: Mappestruktur fra konferencesystemet Fronter
Bilag 3: Krav til projektbeskrivelsen
Bilag 4: Eksempler på kommentarer til elever
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Bilag 1: Plan for forløbet (organisering og kommunikation)

UGE

TIMER

Planen blev udleveret og gennemgået for eleverne forud for projektet.

15

3

FRONTERMAPPE til Aflevering
Mappe-navn

3

17

3

18

3

19

13

20

18

21

2

…..1. UDKAST_projektbeskrivelse
…..2. UDKAST_projektbeskrivelse

10/4 12:00
11/4 15:30

11/4 15:30
12/4 15:30

….godkendt_projektbeskrivelse
…..Valg af arbejdsform

13/4 8:00
10/4 12:00

19/4 15:30
19/4 14:30

…. Materialebestilling og valg af
værksted

10/4 12:00

2/5 15:30

…..RAPPORT

10/4 12:00

21/5 14:00

Tirs 10/4: Eksamensoplæg udleveres !

tors (1)
tors (3)

ons(2)
tors (1)
ons (2)
tors (1)
ons(2)
tors(6)
fre (5)
man (6)
tirs (6)
ons (6)
man (2)

Opstart, evt. gruppedannelse, brainstorm, problemer,
Aflevering af Projektbeskrivelse 1. udkast.
Aflevering af Projektbeskrivelse 2. udkast
Aflevering af godkendt projektbeskrivelse
Aflevering af valg af eksamensform.
Vejledningsrunde 1 (herunder info om seddel til materialebestilling)
Projektarbejde/Vejledningsrunde 1
Projektarbejde.
Aflevering af materialebestilling, tegninger og skitser samt valg af værksted.
Projektarbejde.
Projektarbejde.
Teknologi-uge: Projektarbejde i værksted og laboratorier samt
rapport/Vejledningsrunde 2
Teknologi-uge: Projektarbejde i værksted og laboratorier samt rapport
Teknologi-uge: Projektarbejde i værksted og laboratorier samt rapport
Teknologi-uge: Projektarbejde i værksted og laboratorier samt rapport
Teknologi-uge: Projektarbejde i værksted og laboratorier samt rapport
Aflevering af eksamensprojektrapport samt produkt mandag 21/5 kl 14.00 !

Eksamensperiode, herunder individuel teknologieksamen med
fremlæggelse.
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∑

LUKKES

TEKNOLOGIEKSAMEN_.......

ons (2)

16

ÅBNES

AKTIVITET (HERUNDER AFLEVERINGER)

45
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Bilag 2: Mappestruktur fra konferencesystemet Fronter.
Afleveringsmapper (svarer til de nævnte i bilag 1) med mulighed for kommentarer.
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Bilag 3: Krav til projektbeskrivelsen
Projektbeskrivelsen skal indeholde:
Baggrunden for dit projekt
Problemformulering
Projektafgrænsning
Tidsplan
Forslag til produkt og valg af værksted

Materialebestillingen skal indeholde:
Materialeliste
Tegninger, skitser og beskrivelser som produktet kan laves efter
Valg af værksted

Bilag 4: Eksempler på kommentarer til elever
Eksempel 1:
Gruppe med 1 elev. Afleverede 1. udkast 10/4, fik godkendt projektbeskrivelsen 16/4
Kommentar til 1. udkast: God ide. Prøv at formulere problemet endnu mere afgrænset som et nøglepro‐
blem som din forsøgsserie kan hjælpe med at løse/give svaret på. Prøv at beskriv forsøgsserien (=produktet)
du vil lave med lidt flere detaljer så vidt det er muligt lige pt. Hvad er formålet ? Hvilke faktorer holdes
konstant ? Hvilke varieres ? Pilotforsøg ? Leveringstid på materialer/kemikalier ? Fast måleopstilling ? Brug
for at låne udstyr ? Af hvem ‐ hvor længe ? Kontaktpersoner ‐ lave aftaler ? Lave en særlig tidsplan for din
forsøgsserie med luft til gentagelser og forbedringer ? Gerne nedskrive flere relevante kilder og arbejds‐
spørgsmål der kan virke igangsættende på dit arbejde. vh Jens
Kommentar til 2. udkast: Udmærkede forbedringer af projektbeskrivelsen som er tæt på at være godkendt.
Nøgleproblem: Mener du mere præcist ʺudstødningsluften fra benzindrevne køretøjerʺ eller.....?? Produkt:
Vil du også i dit projekt afsætte tid til at overveje hvordan ideen bliver gjort salgsklar i form af der designes
et filtersæt der kan påmonteres udstødningen ? Vedr. materialer og udstyr: Sørger du selv for en knallert
eller lignende til din forsøgsserie ? Du bør nok også lige undersøge (ved biologilærerne) om der ikke findes
en PASCO‐føler, der kan måle kuldioxid‐koncentrationer ‐ så du har den i baghånden. Tilføj et par kilder og
arbejdsspørgsmål mere ‐ især vedrørende forsøgsopstillingen som du skal have et ret klart billede af snart.
vh Jens
Kommentar til 3. udkast: Projektbeskrivelsen er nu godkendt og du kan gå igang efter at du har uploadet
dette i ʺGodkendt mappenʺ. Husk også at aflevere ʺValg af arbejdsformʺ‐skemaet. Du har nu et meget
spændende problem, der skal analyseres MEGET nøje mht. årsager og konsekvenser. Du skal have lavet en
produktudvikling efter de sædvanlige retningslinier med opstilling af alternativer ‐ find ud af hvad præcis
du vil undersøge og gør klar alting klart (materialer, udstyr, aftaler, forsøgsplan...). Lav delkonklusioner
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undervejs. Gør dig umage som du plejer, det bliver meget spændende at følge dit arbejde de næste 4‐5 uger.
vh Jens (Godkendt 16/4)
Eksempel 2:
Gruppe med 2 elever. Afleverede 1. udkast 10/4, fik godkendt projektbeskrivelsen 25/4
Kommentar til 1. udkast: Vælg 1 af de 4 oplæg. Alt for lidt i har nået at brainstorme i dag ‐ tag revanche i
morgen torsdag !! Tjek evt. notatet om hvordan man starter et teknologiprojekt (det er placeret det sædvan‐
lige sted på Fronter). I kunne f.eks. prøve at vælge et problem, som er lidt tættere på jeres egen hverdag og
jeres største interesser og hvor i ved at i kan lave et godt produkt i et værksted/lab. hvor i har praktisk erfa‐
ring (i har jo begge teknologikursus fra metalværkstedet men i kunne også lave et produkt som kan være en
forsøgsserie i fysiklab. ?) I må gerne tage udgangspunkt i et eksisterende produkt men så skal det forbedres
på mindst et væsentligt punkt. Behovet for forbedringen skal selvfølgelig dokumenteres inden i går igang
med produktudviklingen. Husk at angive masser af kilder og lav en tidsplan når i har skudt jer nærmere på
det problem i vil forsøge at løse gennem produktudvikling. vh Jens
Kommentar til 2. udkast: I er nået lidt videre hen i retning af en problemformulering. Hvilke problemer ser
i med vand‐ og stormskader samt snerydning, hvad fik jer til at udvælge dem og ikke nogle andre? Få evt.
et overblik over disse tre emner ved at lave en årsag/virkning‐analyse for hver af dem. Vælg en af årsagerne
som den i vil gøre noget ved og formuler et nøgleproblem. Sørg for at det bliver et ægte problem der eksi‐
sterer og som der er nogle interessenter der ejer ‐ dvs. det skal dokumenteres med statistik, kildehenvisning
etc. at det er tilfældet. I har lidt travlt ‐ så arbejd effektivt med at finde et problem der er kød på (se også
mine kommentarer fra sidst ‐ de gælder stadig !). Aflever i denne mappe igen ! vh Jens
Kommentar til 3. udkast: Projektbeskrivelsen er nu godkendt og i kan nu starte på at beskrive jeres relevan‐
te og spændende problem yderligere og forsøge at løse det. Husk materialeliste og valg af værksted i afle‐
veringsmappen hertil i Fronter senest i næste uge (gerne før!). Husk produktudviklingen ! vh Jens (God‐
kendt 25/4)
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Integration af træning af IT-færdigheder og fag-faglige forløb
Af Hanne Larsen, Aalborg Handelsgymnasium

Indledning
Som et led i projektet med virtuel undervisning og feedback søsatte Aalborg Handelsgymnasium et forsøg,
hvor fokus var at få lærere og elever til at anvende skolens SharePoint Intranet mere i undervisningen. For‐
søget kom til at indgå som en del af implementeringen af skolens intranet og e‐læringsværktøjer.
Målene var følgende:
‐

‐

‐

At introducere eleverne til anderledes undervisningsformer i det virtuelle rum som et led i den
nye gymnasiereform på HHX og at arbejde med andre formidlingsformer end den, traditionel
klasseundervisning lægger op til.
At klæde elever og lærere på til at arbejde med elektroniske værktøjer i gennemførelsen af under‐
visningen. Et andet mål var dels at afprøve denne undervisningsform selv, dels at nå frem til en
forståelse af, hvilke IT‐kompetencer, der er vigtige hos lærerne for at kunne benytte virtuel under‐
visning.
At afprøve SharePoints muligheder og begrænsninger som undervisningsværktøj, set fra en tek‐
nisk synsvinkel.

Forsøget involverede to 1. års klasser på HHX, og det valgte fag blev Engelsk. Selve afprøvningen foregik
over to uger med to gange seks timers undervisning. Forløbet var bygget op om en case om en dansk inter‐
national virksomhed, hvor eleverne skulle anvende teori og gennemgået undervisningsmateriale til at løse
nogle konkrete opgaver. Undervejs skulle eleverne elektronisk aflevere opgaver og kladder til opgaver til
elektronisk feedback og vejledning. Eleverne skulle også i nogle tilfælde hente materialer elektronisk, lagt
ind på intranettet som pdf‐filer. Produktet var en firmaprofil på engelsk, lavet som en PowerPoint‐
præsentation til intern brug i virksomheden, og en rapport om kulturforskelle og globalisering, begge pro‐
duceret i grupper. Forløbet afsluttedes med en præsentation af to udvalgte gruppers arbejde. Gruppernes
arbejde blev derefter rettet af læreren for sprog og indhold og bedømt som en almindelig afleveringsopga‐
ve, blot ved hjælp af elektroniske værktøjer.
Undervisningsmæssigt bestod forløbet dels af traditionel tavleundervisning, hvor jeg for eksempel introdu‐
cerede forløbet samt gennemgik nyt emne, elektronisk feedback på deres PowerPoint‐show og instruktion
generelt, samt lærerfri undervisning, hvor elever kun kunne kommunikere med mig via e‐mail.
Undervejs brugte vi dels SharePoint til fildeling, for eksempel fra mig til dem, fra dem til mig og gruppe‐
medlemmerne i mellem. Outlook anvendtes til asynkron kommunikation (tidsforskudt kommunikation),
PowerPoint som præsentationsværktøj og Word til rapportskrivning og lærerens endelige kommentering af
deres produkter. Derudover brugte eleverne internettet til informationssøgning og de elektroniske ordbø‐
ger. Disse produkter blev valgt, da de kunne arbejde sammen med den SharePoint‐løsning, vi havde på
forsøgstidspunktet. Andre e‐læringsværktøjer kunne med held anvendes, for eksempel Microsofts nye
Learning Kit, som er med i min skoles nye intranetplatform.

32

Evaluering af forløbet
Fokuspunkterne, som vi ønskede at afprøve, var som sagt:
‐
‐
‐
‐

Teknologiens muligheder.
Lærerens IT‐kendskab.
Elevernes selvstændighed og deres faglige udbytte.
Anderledes undervisningsformer.

Vi oplevede, at teknologien havde lidt begrænsninger i forhold til, hvor kreativ man ønskede at være. Dette
skyldes, at vores SharePoint‐version/aftale var i en overgangsperiode mellem en ny aftale med vedligehol‐
delsesfirmaet og en ny version af platformen. Dette begrænsede vore muligheder for at bruge andre pro‐
grammer end standardprogrammerne på skolens system. Men her er det kun ens kreativitet, der sætter
grænser. Nye medier som for eksempel podcasting kunne også anvendes her.
Vi lagde tekster ud i pdf‐format, som dels var kopieret fra lærebøger og dels hentet på nettet i artikeldata‐
baser. At lægge disse tekster ud på ”offentligt rum” (man skal dog have login for at komme på SharePoint)
var lige på kanten af, hvad man må med hensyn til copyright. Dette bør man være opmærksom på. Alterna‐
tivt kunne man for eksempel lægge lærerens noter ud på intranettet og udlevere bøger eller materialer i
hardcopy, eller i tilfælde af artikler blot lægge links ind på intranettet til diverse artikeldatabaser. Dette ville
også træne eleverne i informationssøgning i stedet for blot at ”forære” dem arbejdet.
Med hensyn til lærerens kendskab til IT, så betragter jeg mig selv som superbruger, hvorfor jeg ikke umid‐
delbart oplevede problemer af IT‐mæssig karakter. Dog var der enkelte problemer med SharePoint, hvor
jeg måtte have hjælp af systemadministratoren. Min anbefaling er, at man gør sig bekendt med SharePoint
og lærer lidt om filformater og det at gemme dokumenter på SharePoint, da man jo også skal hjælpe ele‐
verne, når de har problemer med dette. Man bør også kende til fora (chat) og e‐mail. Skal man arbejde med
andre e‐læringsværktøjer, ville det også være relevant at sætte sig godt ind i brugen af disse, før man kaster
sig ud i et sådant forløb. Hvordan vil jeg vende tilbage til senere.
Som i så mange andre undervisningsforløb er elevernes modenhed meget forskellig. Nogle elever blomstrer
op under mere frihed og krav om selvstændighed, mens andre savner den tætte kontakt til læreren og har
samtidig svært ved at beskæftige sig selv. Det var dog min erfaring, at der også var en tredje gruppe af
elever, som havde svært ved at håndtere den frihed, der ligger i lærerfri undervisning. Som ordsproget
siger: ”Når katten er ude, danser musene på bordet”.
Eleverne blev informeret om forløbet både skriftligt og mundtligt. I første omgang fik de en mundtlig præ‐
sentation om projektet cirka fjorten dage før. Dertil fik de, første dag i forløbet, mundtlig og skriftlig infor‐
mation om forløbet, opgaverne, kravene og mine forventninger. Elevernes evne til at tage imod en kollektiv
besked er ikke altid lige veludviklet, så enkelte elever vil altid opleve, at de aldrig har fået noget at vide,
mens andre er helt klare over, hvad der forventes af dem. Dette må man selvfølgelig være klar over, og
være parat til at gentage det væsentlige ”en gang til for prins Knud”. En mulighed er også at være forberedt
på, at alle ikke hører beskeden, og derfor sørge for, at de efterfølgende kan læse sig til informationen.
Når jeg stillede krav om, at de skulle aflevere undervejs, var det dels for at ”stresse” dem til at overholde
deadlines, men også som en form for logbog, da jeg i Sharepoint (vores intranet) kunne se, hvornår opgaver
var blevet gemt og af hvem. Dette fungerede meget fint. Når enkelte grupper ”skyldte” mig opgaver, så
kunne jeg sende en reminder pr. e‐mail, og således fik jeg hurtigt elevbesvarelserne i hus.
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Feedback undervejs
At give respons undervejs var tidskrævende, dog var denne arbejdsform ikke fremmed for mig, da den
allerede er en naturlig del af min undervisning og arbejdsdag. Men af hensyn til elevernes behov for tættere
kontakt til læreren og mit eget tidsforbrug, så burde jeg have afsat en til to timers chattid til at svare på
spørgsmål, for eksempel i et åbent forum, så alle elever ville have gavn af mine svar.
I min løbende respons til eleverne, som dels foregik mundtligt, når jeg var i klassen, og dels asynkront via
e‐mail, stillede jeg afklarende spørgsmål i stedet for at rette fejl. Fejl i PowerPoint‐noter blev kun understre‐
get, så skulle de selv finde ud af, hvorfor der for eksempel var et sprogligt problem her. Det var min erfa‐
ring, at nogle elever ikke selv kunne finde fejlen og derfor blev mere frustrerede over mine svar. Andre
fandt, at de lærte meget mere af dette, end hvis jeg havde rettet fejlen. Havde eleverne været ældre, ville
deres selvstændighed i denne forbindelse nok have været større. Det faktum, at det var asynkront feedback,
var ikke helt tilfredsstillende, da eleverne jo tit ønskede svar her og nu. Da jeg ikke havde oplyst, hvornår
de ville få feedback, var dette selvfølgelig med til at være et frustrationsmoment. Samtidig skulle jeg også
vænne mig til at bruge den virtuelle verden til min feedback, da det ofte føltes mere naturligt, at jeg havde
opsøgt eleverne på skolen og givet dem den vejledning, de eftersøgte mundtligt. Noget af den feedback, der
foregik undervejs, burde nok være synkron, såsom rettelser til deres skriftlige produkt og almindelig vej‐
ledning, organiseret som en times ”konsultationstid” på samme tid hver dag i forløbet. Alternativt kunne
jeg have givet eleverne besked om, hvornår de ville få feedback, og planlagt min tid i forløbet, så ventetiden
blev kortest muligt.
At rette opgaverne elektronisk var også tidskrævende og fysisk anstrengende. Man bruger mange timer
ved skærmen, og det tager tid at anvende elektroniske kommenteringsværktøjer. Sprogligt var det også en
udfordring at formulere sig på en måde, så elevernes forstod mine kommentarer og vejledninger. Jeg er
sikker på, at det faglige udbytte af denne type elektronisk retning er minimalt, da vore elever typisk går
efter karakteren og ignorerer rettelserne. Det faglige udbytte ville måske have været bedre, hvis jeg havde
brugt mere tid på feedback og havde nedprioriteret den endelige rettelse. I stedet for at fokusere på pro‐
duktet kunne elevernes faglige udbytte have været større, havde jeg prioriteret processen mere.

Elevernes faglighed og færdigheder
Til trods for ovennævnte er det dog min oplevelse, at elevernes faglige udbytte var tilfredsstillende. De
havde baggrundsviden fra tidligere forløb, og dette forløbs form lagde op til mere sprogligt fokus end ind‐
holdsmæssigt og teoretisk fokus. Det, at de skulle arbejde så selvstændig med opgaverne, gjorde også deres
faglige udbytte større. Opgaven lagde op til, at eleverne skulle arbejde med virkelighedsnære opgaver, hvor
det engelske sprog blev deres fokusområde. Eleverne brugte megen tid på anvendelse af korrekt sprogbrug
og grammatik. Eleverne fandt også, at de kunne bruge deres baggrundsviden fra fag som eksempelvis sam‐
fundsfag, virksomhedsøkonomi og afsætning, samt sprogfagene, så selv om dette var en engelskopgave, fik
den et tværfagligt islæt, hvilket også var med til at højne fagligheden og gøre den mere virkelighedsnær.
Det er min erfaring, at for enkelte elever er brugen af IT mere en hæmsko end en fordel. En af mine elever
siger således, at ”computere er svære at finde ud af, og at de ikke er til at stole på”. Hun er dog mere und‐
tagelsen end reglen. Man bør nok være mere opmærksom på elever med mindre IT‐forudsætninger. Ele‐
verne har i det første halve år af deres uddannelse IT‐undervisning i ca. 30 lektioner, som burde klæde dem
på til at kunne arbejde på denne måde. Man kunne dog bruge en time eller to før forløbet på at repetere
nogle grundlæggende IT‐mæssige færdigheder som for eksempel at arbejde med forskellige filformater.

34

Mine elever fik ved forløbets slutning udleveret et evalueringsark, som jeg bad dem udfylde individuelt,
hvorefter jeg tog en uformel snak med eleverne. Deres evaluering bekræftede min egen oplevelse af klas‐
sernes arbejde. Den ene klasses elever ville for eksempel gerne have mere tilstedeværelse af læreren og ville
gerne have mere mundtlig respons, mens den anden klasse satte stor pris på friheden og selvstændigheden
og fandt den elektroniske feedback god og lærerig. Begge klasser var glade for variationen og projektarbej‐
det. De ville dog gerne have mere tid til selve opgaveløsningen, men en del af det virkelighedsnære aspekt
ved opgaven var også at stresse dem med stramme deadlines. De fandt at processkrivningsformen var god
og lærerig, hvilket jeg også oplever ved almindelige afleveringsopgaver: De bliver mere bevidste om ind‐
holdet, når vejledning undervejs sætter fokus på svagheder og styrker ved deres opgaver.

At klæde lærerne på til e-læring
Som et andet relevant fokusområde gik forsøget også ud på at finde ud af, hvad man som lærer skal vide og
kunne for at kunne gennemføre et sådant undervisningsforløb set fra en IT‐mæssig synsvinkel. Jeg ser føl‐
gende forudsætninger som nødvendige:
‐
‐
‐

At læreren kender til de muligheder, der ligger i skolens systemer.
At læreren er fortrolig med almindelig anvendelse af SharePoint og e‐læringsværktøjer.
At læreren er i stand til at give grundlæggende IT‐vejledning, hvis eleverne ikke selv kan finde ud
af for eksempel at gemme forskellige filformater

Disse forudsætninger ser jeg som et minimum. Dels for at kunne gennemføre lignende forløb, dels for at
man som lærer har mod på at give sig i kast med sådanne projekter. Jeg tror, at det i mange tilfælde er IT‐
kompetencerne, som afholder lærere fra at forsøge sig med virtuel undervisning, da ikke alle føler sig klædt
ordentligt på til at kunne bruge IT i undervisningen og opgaven derfor føles uoverskuelig. Dette, mener jeg,
at undervisningsinstitutionen kan gøre noget ved med enkle midler, også for at kunne tilbyde eleverne nye
undervisningsmetoder og klæde dem på til arbejdet på deres fremtidige uddannelse, læreplads eller ar‐
bejdsplads, men det er en helt anden debat.
At give lærerne de fornødne forudsætninger kan gøres gennem afholdelse af erfaringsudvekslings‐møder
og/eller workshops, hvor lærere præsenterer undervisningsforløb og desuden afprøver virtuel undervis‐
ning på hinanden. Praktiske erfaringer, som let kan anvendes af én selv, er altid velkomne, specielt i en
travl hverdag. Præsentation af muligheder med et Learning Kit af superbrugere eller andre lærere ville også
være en løsning; hvad kan man gøre, hvordan fungerer det og så videre. Skriftlige beskrivelser lagt ud på
Sharepoint som vidensdeling er også en mulighed, men jeg tror, at personlig præsentation i en erfa‐
udvekslingssituation vil have større effekt, da der her er mulighed for at spørge og dele oplevelser og ideer.
Mere tid til at arbejde med og udvikle virtuelle undervisningsforløb ville også kunne fremme og forbedre
lærernes forudsætninger. Mange gange gør man bare, som man plejer, når der er alt for meget arbejde, der
skal gøres, og tiden er knap.
Overordnet drejer det sig jo om at skabe en fælles ”værktøjskasse” med ”best practice”‐erfaringer og suc‐
cesoplevelser, som kan give andre blod på tanden til at gå i gang med opgaven. Vi skal væk fra at være
privatpraktiserende lærere til at være lærere, som opfatter vidensdeling, samarbejde og erfaringsudveks‐
ling som en naturlig del af almindelig forberedelse. Der er ingen tvivl om, at der på alle undervisningsinsti‐
tutioner findes en masse fagligt kompetente og kreative lærere, der blot skal have motivation til at give sig i
kast med anderledes undervisningsformer, som ovennævnte.
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Konklusion
Min konklusion er, at forløbet hovedsageligt har været en succes, fordi vi har haft mulighed for at afprøve
nye undervisningsformer med anvendelse af IT. Hvor man tidligere har oplevet, at IT‐anvendelse over‐
skyggede det faglige mål, kunne man her se IT som et naturligt og velkendt redskab. Selv om målet også
var at afprøve skolens IT‐systemer, var det største fokus heldigvis på det faglige indhold.
IT‐mæssigt kræver et sådant forløb et stabilt IT‐system på skolen med mange anvendelsesmuligheder. Hvis
teknologien er stopklods for gennemførelsen af et undervisningsforløb, kan man jo lige så godt anvende
traditionelle midler og metoder. I dag har vi adgang til et voksende antal af e‐læringsværktøjer og IT‐
muligheder, som kunne finde anvendelse i virtuel undervisningsfeedback. Microsofts Learning Kit er vores
nyeste mulighed, som gør det nemt at arbejde med elektronisk feedback og at udvikle forskellige opgaver
med elektronisk feedback‐muligheder, for eksempel multiple choice, grammatikøvelsesprogrammer, Hot
Potatos‐programmet til for eksempel udvikling af øvelser og krydsogtværs‐opgaver, podcasting, billedre‐
digeringsværktøjer med videre. Der er mange muligheder.
For at dette skal kunne bruges, er det vigtigt, at man prioriterer at klæde lærere og elever på til at kunne
varetage opgaven. Eleverne skal klædes på til, at de i IT‐timer og i praktiske undervisningssituationer bli‐
ver fortrolige med for eksempel intranet, og lærerne skal klædes på til at varetage opgaven, for eksempel
gennem workshops, erfaringsudveksling og en opprioritering af området fra organisationens side. Vi skal
sørge for, at skolen afsætter tid og midler af til at sætte fokus på emnet og skabe en kultur for vidensdeling,
så de erfaringer, vi individuelt får ved afprøvning og gennemførsel af virtuelle undervisningsforløb, kan
komme alle til gavn.
Anvendelse af virtuel undervisning og feedback har pædagogisk den fordel, at man får elevernes opmærk‐
somhed. Nutidens unge er ikke til traditionel tavleundervisning, og ovennævnte forsøg giver mulighed for
at dække deres behov for variation og selvstændighed. Vi er så vant til at holde dem i hånden undervejs og
har svært ved at give slip, men forsøget viser, at de fleste af vore elever godt kan håndtere mere frihed un‐
der ansvar. Forsøget viste mig også, at man ikke behøver at bekymre sig om, at fagligheden går tabt på
bekostning af IT‐anvendelsen. Tværtimod synes jeg, at arbejdsformen lagde op til større fokus på faglighe‐
den, specielt hvis man fremhæver processkrivningen frem for produktet. På elevernes videre færden på
videregående studier og på fremtidige arbejdspladser, vil IT‐anvendelse være et naturligt element i hver‐
dagen, så hvorfor ikke starte med at klæde dem på til fremtiden med virkelighedsnære undervisningsfor‐
løb?
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Ressourcer, papirskriftlighed og processkriftlighed
Af Kresten C. Torp, Aalborg Tekniske Gymnasium

Computer vs. klasserum
I et ofte citeret essay fra 1993, Computers meet classroom: Classroom wins, konkluderede Larry Cuban, at der
ikke var tegn på, at computerne ville lave grundlæggende om på undervisningen. De ville, på trods af de
muligheder de måtte have, i forskellig grad blive integreret i det eksisterende klasserum, på den eksiste‐
rende undervisnings præmisser. Mange af Cubans forudsætninger for denne konklusion er ikke til stede i
vores danske gymnasiale verden anno 2007, men en meget stor del af den IT‐baserede skriftlighed er indtil
nu foregået i de samme rammer som tidligere. Eleverne skriver tekster, der er lette at redigere, der afleveres
måske elektronisk, men rettearbejdet foregår som tidligere.
Cuban konkluderede, at lærerne brugte computere privat, men i skolen ville computerne kun blive integre‐
ret, hvis de tydeligt kunne gøre jobbet enten bedre eller lettere end alternativerne i det eksisterende klasse‐
rum. Her må udfordringen også være i dag.

Kan IT gøre det bedre?
IT tilbyder tydeligvis nye muligheder. Ud over nogle mediemæssige og interaktive muligheder i instrue‐
rende materialer er der muligheder, som særligt knytter sig til elevernes skriftlige arbejde:
‐
‐
‐
‐

‐

Det er lettere at følge elevernes arbejde gennem skriveprocesserne. Eleverne står altid med et del‐
produkt, som kan redigeres videre.
Det er lettere at tilpasse skriveprocesser til elevernes arbejdsrytmer. Heri ligger en vigtig mulighed
for differentiering.
Det skriftlige arbejde kan redigeres gennem et længere undervisningsforløb og kan på den måde
virke opsamlende på forskellige undervisningsformer.
Det er mere fleksibelt at arbejde på fælles dokumenter og lignende. Redigeringsmulighederne gør,
at eleverne kan arbejde forskudt, give feedback til hinanden, integrere forskellige genrer og så vi‐
dere.
Det er lettere at kommunikere og dokumentere som fællesskab. Der er rammer for forskellige for‐
mer for portfolio, referater, blogs og lignende på både individuelt, gruppe‐ og klasseniveau.

Fælles for mulighederne er, at arbejdsprocesserne åbnes for læreren, hvis læreren vil det. Processen doku‐
menteres. I det følgende vil dette blive betegnet som processkriftlighed, i modsætning til en produktskrift‐
lighed eller papirskriftlighed, der fokuserer på den færdige aflevering ‐ en begrænsning, der i praksis ligger
i papirmediet. IT‐skriftlighed kan derimod principielt være både proces‐ og produktfokuseret.
I papirskriftlige rammer afleverer eleven sit produkt. Læreren læser, tænker, overvejer elevens niveau og
nærmeste udviklingszone, retter og kommenterer. Eleven modtager det rettede, noterer sig karakteren og
overvejer måske kommentarerne. Hvem bruger mest tid på refleksion over produktet? Hvem lærer mest?
En omlægning af praksis vil imidlertid kræve nydefinering af rammer og vaner for både lærer og elev. Det
vil uvægerligt give både gode og dårlige erfaringer, som forsøgene i denne publikation også viser.
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Kan det gøres lettere?
Det handler også i høj grad om ressourcer, både for skolerne og for den enkelte lærer. Vokser arbejdsbyrden
under de samme aflønningsmæssige rammer, er motivationen til at få øje på. Desværre er optikken på res‐
sourcespørgsmålet ofte sort‐hvid. Kan man spare ressourcer ved virtuel undervisning, eller koster det mere
planlægning, opfølgning og rettetid for lærerne? Der er i hvert fald tre vigtige pres, som fastholder status
quo:
1) Reformen lægger op til, at aflønning for rettearbejde diskuteres og finfordeles på skolerne.
2) Lærerne forventer, at en omdefinering af rettetid og forberedelsesfaktor fører til forringelse af arbejdsvil‐
kårene og dermed af kvaliteten. Den manglende forhandlingsret angående forberedelsesfaktoren på er‐
hvervsskolerne fra sidste overenskomst peger på, at der er noget om snakken.
3) Ledere, der diskuterer forberedelsesfaktor og rettetid, anses derfor af lærerne for at være pædagogiske
ledere, der skubber det pædagogiske ansvar fra sig. De gør det vel ikke for at forbedre lærernes vilkår, men
må nødvendigvis have en sparedagsorden, som går ud over kvaliteten. De færreste ledere er interesserede i
denne konflikt, og fortiden definerer dermed rammerne for timefordelingen. Hvis vi skal udnytte mulighe‐
derne i IT, skal diskussionen have en anden platform.
I det følgende vil jeg definere en ramme for diskussionen, som fokuserer på medie‐ og ressourcemæssige
rammer, og supplere med eksempler på, hvordan det kan gøres i praksis, først og fremmest med eksempler
fra projektet.
Figur 1 opsummerer nogle centrale kendetegn ved en traditionel papirskriftlighed. Læreren får i løbet af
skoleåret et veldefineret antal opgaver fra hver elev, som rettes grundigt igennem og afleveres tilbage. Læ‐
reren bedømmer opgaven og tilføjer en kommentar. Det veldefinerede antal opgaver gør det let at tildele en
timeressource til rettearbejdet. Det centrale kritiske spørgsmål er som tidligere nævnt: Hvem lærer mest,
læreren eller eleven?
Papirskriftlighed

Feedback på slutprodukt – intenderet fremadrettet

Evaluering af færdigheder og perspektiv – udtrykt i arbejdet

Rettearbejde – grundig et begrænset antal gange

Afleveringer som kontrol med studieaktivitet

Ressourcer kan planlægges i timer

Figur 1 Vigtige karakteristika ved papirskriftlighed.
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Nu er der jo ingen modsætning mellem, at læreren følger arbejdsprocessen og foretager en produktvurde‐
ring som den beskrevne. Hvis rammerne og ressourcetildelingen anskues som hidtil, vil det imidlertid til‐
skynde til ikke at lave om på rettearbejdet. Figur 2 opsummerer situationen. Processkriftligheden bliver
ressourcemæssigt til ”papirskriftlighed+”. Den ekstra ressource kan eventuelt tages fra forberedelsen, eller
lærerne kan overveje, om de kan skære ned på antallet af afleveringer, men hvorfor skal man egentlig alt
dette som lærer, når rammerne ikke lægger op til det?
Papirskriftlighed

Processkriftlighed i papirskriftlige ram‐
mer

Feedback på slutprodukt – intenderet frem‐ + Procesorienteret feedback under skrive‐
adrettet
processen
Evaluering af færdigheder og perspektiv

+ Fastholdelse og opmuntring til at afprøve
færdigheder og perspektiv

Rettearbejde – grundig et begrænset antal + Feedback flere gange under processen
gange
Afleveringer som kontrol med studie‐ + Daglig registrering af aktivitet (løbende
aktivitet
produkter fungerer eventuelt som fraværs‐
registrering)
Ressourcer kan planlægges i timer

+ Grænser mellem rettearbejde og forbere‐
delse uklar

Figur 2 Processkriftlighed i papirskriftlige rammer

At denne model er ressourcekrævende, er klart for enhver lærer, der har prøvet. At den på sigt kan udvikle
klasser til næsten selvkørende lærende fællesskaber, er den motivation, man samtidig som lærer kan opleve
ved modellen, men man slides ned.
I figur 3 er bøtten vendt. Udgangspunktet er, at feedback til elever er procesorienteret og foregår, mens
eleverne arbejder. Herefter ophører feedback og bedømmelse som udgangspunkt. Når det er absolut me‐
ningsfuldt, kan det færdige produkt bedømmes, måske et par gange om året, eller det indgår i eksamen.
Kan vi diskutere tildeling af ressourcer med dette udgangspunkt?
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Processkriftlighed

+ Produktbedømmelse

Procesorienteret feedback

+ Feedback på slutprodukt –når det er ab‐
solut meningsfuldt

Fastholdelse og opmuntring til at afprøve + Jævnlige slutevalueringer af det samme
færdigheder og perspektiv
Feedback flere gange under processen

+ Enkelte arbejder føres helt frem til slut‐
produkt, som bedømmes på en bred vifte
af mål

Opbygning af portfolio – individuelt og Enkelte afleveringer som kontrol med
klassebaseret
studieaktivitet
Ressourcer fordeles på mål og temaer
Figur 3 Processkriftlige rammer

Et eksempel på ressourceplanlægning
Hvordan kan man planlægge processkriftligt med ressourcerne under de nuværende rammer? Det følgen‐
de eksempel fra biologiundervisningen er et resultat fra medarbejderdagen på Aalborg Tekniske Gymnasi‐
um (AATG), et spredningsarrangement i tilknytning til projektet.
Læreren havde arbejdet med emnet Dyr og produktion i en biologi B–klasse, som havde en til to timer ugent‐
ligt. Eleverne havde sat sig ind i et husdyrs biologi og adfærd, besøgt en dyreproduktion og gennemført et
forsøg, typisk baseret på adfærdsobservationer. Det var et krav, at eleverne skulle anvende deres matema‐
tik i projektet, idet matematik indgår som studieretningsfag og læreren også underviser klassen i matema‐
tik. Efter ni uger afleverede eleverne projektet. Eleverne havde udvist stort engagement, men var generelt
kommet sent i gang med planlægningen, og ved den efterfølgende retning af rapporterne oplevede læreren,
at der var en del generel teori om husdyrenes biologi, mens forsøg og praktiske undersøgelser var noget
overfladiske, ikke mindst med hensyn til anvendelse af matematik. Hvordan kunne projektforløbet plan‐
lægges, så eleverne kommer i dybden med forsøgene og anvender deres biologiske og matematiske teori?
Med en ressourcetilgang til forløbet kunne det planlægges som følger:
‐
‐

Eleverne har 15 lektioner á 60 min. og cirka 9 timers elevtid til rådighed, det vil sige i alt 24 timer.
Læreren har 15 lektioner, 21,3 timers forberedelse og 7 timers rettetid til rådighed (20 elever á 20
minutter), det vil sige i alt 43,3 timer.
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Læreren planlægger sine timer som følger:
Aktivitet

Timer

Planlægning og udarbejdelse af oplæg

4

Research i forhold til eksamensopgaver i teamet (nødvendigt i forhold til eksamensformen)

2

Introduktion af elever (2 lektioner)

2

Temaundervisning (2 lektioner inkl. forberedelse)

4,8

Vejledningsmøder og midtvejsstatus

3

Fremlæggelse og evaluering på klassen

3

Vejledning, procesorienteret feedback og bedømmelse af rapport

24,5

I alt

43,3

For eleverne bliver tidsressourcen inddelt i:
Aktivitet

Timer

Konfrontationstimer

10

Virtuel tid

5

Elevtid

9

I alt

24

Eleverne fører logbog (i deres arbejdsmappe på Fronter) gennem projektet, og lærerstyringen af den virtuel‐
le tid foregår gennem kontrol af overholdelse af deadlines, jævnfør nedenstående skema:
Uge

Konfrontationstid

1

2

3

Virtuel tid

Elevtid

Lærertid

Deadlines

2

10 (2+6)

Introduktion, udleve‐
ring af opgave, brain‐
storm over mulige
dyr og emner

Forberedelse
af projektfor‐
løb og oplæg

Oprette gruppemap‐
pe og starte på log‐
bog

1

2

1

4.1 (2.4+1.7)

Temaundervisning
om dyrs energiom‐
sætning og fodring

Arbejde
med pro‐
jektoplæg

Biblioteks‐
besøg etc.

Feedback på
litteraturliste

1

3
Feedback på
projektbe‐
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Aflevere litteraturli‐
ste

Aflevere projektbe‐
skrivelse og aftale om
virksomhedsbesøg på

Uge

4

Konfrontationstid

Virtuel tid

Elevtid

1

Lærertid

Deadlines

skrivelse

Fronter

4.2 (2.4+1.8)

Godkendelse af pro‐
jektbeskrivelse

5

Aflevere teoriafsnit til
rapport

Temaundervisning
om adfærd og ad‐
færdsforsøg
5

2

Feedback og
vejledning
omkring
teoriafsnit
6

1

1

Vejledningstime

7

8

5 (1+4)
Vejledning
om tilrette‐
læggelse af
forsøg

3

2

Virksomhedsbesøg
og eksperimenter
afvikles
2

Status og vejledning.
Eleverne fremlægger i
10 min. for klassen

5 (2+3)
Feedback på
rapportafsnit‐
tet, vejled‐
ning i fær‐
diggørelse af
rapport

9

Aflevere beskrivelse
af eksperiment og
den matematik, der
indgår

2

Aflevere rapportaf‐
snit om virksom‐
hedsbesøg, eksperi‐
ment og databear‐
bejdning

Sammenskrivning af
rapport

10

Aflevere projektrap‐
port

11

4
Feedback på
samlet rap‐
port

12

3 eksamenslignende
fremlæggelser

Σ

10

3

5

9

Evaluering og feed‐
back

43,3
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Modellen vil i realiteten blande rettearbejde og forberedelse for læreren. Hvor meget tid, der går med feed‐
back, vil variere og er svært at planlægge i detaljer. Hvor meget feedback er der tid til? Hvor meget skal
læreren for eksempel forklare af matematik i uge 6? Feedback på den samlede rapport i uge 11 skal priorite‐
res og skal måske mest have karakter af en samlet bedømmelse.
Eleverne vil opleve et mere styret projekt og dermed øgede, differentierede krav, men også vejledning, til
fagligheden. Oversigten over elevtiden viser også, at eleverne er pressede i et tema som dette, hvilket må‐
ske ikke var helt så tydeligt for læreren ved den tidligere tilrettelæggelse. Ressourcerne meldes meget klart
ud for eleverne. Det betyder også et øget krav til dem om at eksplicitere deres arbejdsdeling i projektet,
fortrinsvis i logbogen. Hvilken rolle skal læreren spille her? Hvor meget feedback skal læreren give til log‐
bogen på dette område? Hvad er der tid til?

Processkriftlighed i skolens praksis
For at kvalificere diskussionen om ressourcer, feedback og rettearbejde knyttet til virtuelle arbejdsformer på
skolerne må vi kunne håndtere nogle af de praktiske spørgsmål, lærere oplever. Projektet har samlet set
peget på nogle centrale problemstillinger:
‐
‐

Virtuel undervisning og procesorienteret skriftlighed kræver mindst lige så stor tilpasning for ele‐
verne som for lærerne.
Skolen skal understøtte virtuel undervisning aktivt gennem rammer og politik.

Virtuel undervisning og procesorienteret skriftlighed kræver mindst lige så stor tilpasning for
eleverne som for lærerne
Enhver god undervisning tager udgangspunkt i elevernes forudsætninger. Det kan imidlertid være svært at
forstå, hvorfor eleverne ikke gør det, man forventer, når man som lærer har udtrykt sig soleklart om ram‐
mer og forventninger for det virtuelle arbejde, både på klassen og på skrift. Problemet kan have rod i det
forhold, at elevernes opfattelse af rammerne er opbygget gennem et langt skoleforløb. De har altid haft
skema og timer som den grundlæggende struktur i hverdagen i ti år, en lærer, der tog ansvaret for deres
læring gennem personlig kontakt i timerne, og de fik rettet deres stile på papir. I virtuelt baserede projekt‐
forløb vil eleverne måske koncentrere sig om at forstå kravene til deres tilstedeværelse, og diskutere dette,
når de mødes for at planlægge deres gruppearbejde. Først derefter kan de koncentrere sig om det faglige
indhold, hvis ikke tiden er gået.
Som elev på en gymnasial uddannelse må man afkode lærernes prioriteringer, og man må anlægge strate‐
gier for at få det bedste udbytte af de ressourcer, man har. Denne afkodning vil i lige så høj grad ske ud fra
lærerens praksis som ud fra de papirer, læreren måtte udlevere. Prioriteringer, der ikke udmøntes i praksis,
må derfor nødvendigvis blive vurderet lavere. Hvis læreren giver karakteren for slutproduktet, er mellem‐
produktet nok mindre vigtigt. Hvis der hersker tvivl om, hvorvidt læreren overhovedet ser mellemproduk‐
terne, er de nok tilsvarende uvæsentlige. Selv korte fokuserede kommentarer til logbøger og midlertidige
rapporter demonstrerer væsentlighed. Det samme gør punktlig reaktion på manglende aktivitet fra lære‐
rens side, særligt i starten af et forløb.
Den planlagte og gennemførte praksis skal som altid understøtte målene. Kan vi for eksempel give karakter
for skriftlige mellemprodukter ud fra de mål, vi har for det, uden at give karakter for slutproduktet? Som
lærer må man prioritere sine ressourcer meget præcist i forhold til afgrænsede og veldefinerede mål for den
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konkrete undervisning. Samtidig står læreren over for den udfordring, det er at skabe rum for den frie dan‐
nelsesproces, og gribe den, når den dukker op.
Eleverne skal oplæres i at tænke procesorienteret. Det kræver vaner og rutiner. Korte procesorienterede
forløb i et skoleår, hvor rutinerne ellers er planlagt produktorienteret, vil kræve, at eleverne bruger meget
energi på afkodning. Logbog og kommunikation med læreren bliver en meningsløs belastning for en del af
klassen, og resultatet for den enkelte elev vil være manglende ro og rum for refleksion. Er vanerne på plads,
kan de til gengæld stilladsere læring og mere hensigtsmæssige arbejdsformer.
Vanerne knytter sig både til praksis omkring brugen af skolens IT‐platform og til daglig praksis i klassen.
Elever kan skiftes til at lægge klasselog ind på klassens forum. Eleverne kan ved starten af hvert nyt tema
oprette mapper for faste arbejdsgrupper eller projektgrupper. I timerne kan læreren orientere eleverne mod
det processkriftlige arbejde ved at hente, redigere og gemme filer fra klassens forum.
Læreren eller lærerteamet må tænke brugen af klassens konferencesystem igennem fra uddannelsens start
for at opbygge elevernes kompetencer og vaner.
I undervisningsformer, hvor eleven er den aktivt producerende part, vil eleverne have sværere ved at for‐
stå, hvilket fagligt niveau der ligger i undervisningens mål. Procesorienteret feedback giver en mulighed for
at orientere eleven om dette tidligt i arbejdsprocessen. Det bedste middel vil ofte være eksempler, for ek‐
sempel ved at eleverne præsenterer deres arbejde på klassen og får kommentarer fra læreren. Det kræver
imidlertid en præcis og velovervejet timing i den feedback, der gives, så eleven har reel mulighed for at
handle på feedback. Deadlines og krav skal være tydelige, og læreren skal optræde disciplineret omkring
disse.
I projektforløb er der flere særligt vigtige faser, som med fordel kan tilrettelægges med deadlines. Det gæl‐
der for eksempel en foreløbig og en endelig problemformulering, planlægning af researchmetoder og tids‐
plan samt disponeringen af rapporten. Hvorfor skal man lave produkterne færdige, hvis mellemprodukter‐
ne er evalueret? En omlægning til procesorienteret feedback stiller nogle fundamentale spørgsmål, som
eleverne må være afklarede omkring, før de kan agere fornuftigt i den. Elevernes perspektiv på det skriftli‐
ge arbejde må nødvendigvis løftes fra opgaven til hele læringsforløbet. Et væsentligt redskab til dette kan
være portfolioevaluering. I denne forbindelse må både den enkelte lærer, lærerteamet og skolen tænke
ressourcerne igennem.
Hvordan vedligeholdes og bruges portfoliet? Hvornår skabes der rum for refleksion? Kan der indgå ikke‐
kommenterede produkter i portfoliet? Under hvilken form? Kan flere lærere samarbejde omkring kommen‐
tering og feedback? Kan klassen kvalificeres, så der kan foregå feedback her? I så fald må det ske gennem et
målrettet arbejde med at opbygge et lærende fællesskab i klassen, hvor enkelte elever kan bevæge sig fra
perifer deltagelse til at blive centrale aktører.

Skolen skal understøtte virtuel undervisning aktivt gennem rammer og politik.
Hvis ikke skolen har en kvalitetspolitik for sin virtuelle undervisning og ikke tilbyder lærerne de praktiske
rammer for registrering og så videre, kan skolen i praksis komme til at undergrave elevernes tillid til den
enkelte lærers initiativer. Lærerne har behov for ideer og erfaringsudveksling. Der er også et stort behov for
en fælles forståelse af, hvornår kvaliteten er i orden, hvor meget man for eksempel kan kræve af eleverne i
forhold til hvor meget feedback, man som lærer giver.
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Virtuel undervisning bliver i nogle tilfælde benyttet som et praktisk alternativ til vikardækning eller aflys‐
ning. En sådan virtuel undervisning kræver imidlertid, at læreren kontrollerer elevernes arbejde, hvilket
trækker på lærerens ressourcer til forberedelse og feedback. Her er der behov for alternativer i form af regi‐
strering, tests, blogs eller lignende, som ikke er ressourcekrævende for læreren. Læreren har sin forberedel‐
se som til en almindelig lektion, og dermed kun lektionslængden til kontrol og feedback,det vil sige typisk
et par minutter pr. elev ‐ inklusive den tid, det tager at åbne og lukke elevernes produkter. Det kræver, at
skolen har hyldeklare rammer, som læreren kan benytte. Oplever eleverne ikke kvalitet i denne form for
virtuel undervisning, vil de nedprioritere den, og læreren vil stå med et øget behov for kontrol.
Brugen af procesorienteret feedback kræver som tidligere nævnt, at praksis opbygges over et længereva‐
rende forløb. Her har fælles forståelse og praksis mellem lærerne stor betydning. Er der tale om portfolio‐
orienteret arbejde, kræver det fælles vedtagelser. Står den enkelte lærer alene med opgaven, vil det kræve
en meget stor indsats. Eleverne skal kunne se det langsigtede formål og skal holdes fast i det fra dag til dag.
Praktiske rammer og support skal være på plads og tilgængelig. Har bare en eller to elever i en klasse prak‐
tiske problemer, forringer det lærerens mulighed for at gennemføre undervisning og tilbagemelding, og
efterlader eleverne frustrerede. Opfølgning på enkelte elever efterlader læreren med en øget administrati‐
onsbyrde.

Konkluderende bemærkninger
IT tilbyder rammer for en procesorienteret feedback på elevernes skriftlige arbejde. Skal mulighederne
udnyttes, kræver det imidlertid, at man tør omtænke, hvad der er væsentligt, og hvad der skal nedpriorite‐
res i forhold til undervisningens mål.
Skriftlighed i virtuelle rammer er ikke umiddelbart en ressourcebesparende løsning. Hvis skolen og lærer‐
teamet gennemfører en undervisning med virtuelt udgangspunkt og fokuseret daglig praksis, kan det imid‐
lertid føre til fleksibilitet. Fleksibiliteten opstår dog først, når praksis og vaner er etableret. Forsøger skolen
at udnytte fleksibiliteten før, undergraves mulighederne. Skolens rammer og politik er en forudsætning for,
at lærerne kan udvikle en ny praksis inden for de nuværende ressourcemæssige rammer.
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Tværfagligt naturfagsforløb
Af Benthe Schou, Aalborghus Gymnasium

Introduktion til forløbet
Dette forløb skulle introducere de HF‐studerende til almene studiekompetencer samt træne dem i at gen‐
nemføre tværfaglige projekter. Forløbet var derfor en blanding af lærerstyret introduktion og kontrol af
specifikke opgaver (problemformulering og synopsisudarbejdelse) samt et forsøg på at lære de studerende
at styre et virtuelt projektarbejde via tvungen logbogsskrivning.
Her følger en ganske kort opsummering af problemet og hvordan der er eksperimenteret med at løse det på
en måde, så læseren forstår og måske genkender problemet.

Forløbets formål og placering i uddannelsen
I den nye HF‐struktur har man indført et tværfagligt fag, ”den naturvidenskabelige faggruppe”, der er en
blanding af biologi, kemi og geografi. Den daglige undervisning er bygget op på en sådan måde, at fagene
parallellæser over fællestemaer. Ved afslutningen af 1. hf skal de studerende til en tværfaglig eksamen. Ved
afslutningen af 2. hf skal de studerende lave et eksamensprojekt, hvor de skal vælge to fag, de vil lave en
synopsis i, og som de så skal fremlægge og diskutere med en lærer og en censor.
For at starte indlæringen af de almene studiekompetencer og træne de studerende i at udnytte særfaglig
viden i tværfagligt arbejde fik forløbet to formål:
De almene studiekompetencer var at lære de studerende at gennemføre et struktureret gruppearbejde, sam‐
tidig med at de fik lært at lave problemformuleringer og synopsis, samt at lave en mundtlig fremlæggelse
støttet af PowerPoint. Forløbet som helhed var således et introduktionsforløb til de almene studiekompe‐
tencer: Problemformulering, synopsis samt mundtlig fremlæggelse.
De fagfaglige kompetencer var at lære de studerende at sammenkoble den særfaglige viden om kost, ernæ‐
ring og sundhed og demografi, som de havde tilegnet sig i undervisningen i de tre fag biologi, geografi og
kemi, og at bruge de tre fags særfaglige egenskaber som støtte til hinanden i forbindelse med udarbejdelsen
af en problemformulering og en besvarelse i form af en synopsis ud fra et givet problemfelt.

Planlægning og rammer for brugen af IT
Til at styre gruppearbejdet skulle grupperne bruge logbøger. Logbøgerne var også tænkt som lærernes
værktøj til at se, hvor langt grupperne var kommet med udarbejdelsen af det endelige produkt, samt tænkt
som et arbejdspapir, hvor de studerende, når de udarbejdede logbøgerne, fik orienteret hinanden om, hvad
de hver enkelt var kommet frem til. På den måde kunne de studerende hjælpe hinanden, hvis en af de an‐
dre i gruppen havde læst noget, som en anden kunne bruge. De studerende skulle aflevere logbøger to
gange dagligt, dels for at sikre at de overholdt de aftaler om lektier, som de lavede med hinanden, og dels
for at sikre en kontinuitet i deres arbejde. Lærerne kommenterede logbøgerne to gange dagligt.
Forløbet var bygget op omkring lærerstyret undervisning, hvor de studerende fik en introduktion til det at
lave en problemformulering. De studerende fik udleveret et problemfelt og blev derefter bedt om at udar‐
bejde en række spørgsmål, som problemfeltet kunne skabe. Ud fra disse spørgsmål skulle de udarbejde en
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foreløbig problemformulering, som virtuelt skulle afleveres til lærerne. Lærerne kommenterede så pro‐
blemformuleringen set i relation til problemfeltet og gruppens indledende spørgsmål. Derefter skulle ele‐
verne rette problemformuleringen til og aflevere en ”endelig” problemformulering.
Efter udarbejdelsen af problemformuleringen fik de studerende en introduktion til begrebet synopsis. Her‐
efter skulle de så udarbejde den endelige opgavebesvarelse. Synopsis skulle bruges som udgangspunkt for
udarbejdelsen af den endelige fremlæggelse, der skulle støttes af en PowerPoint‐præsentation. Som afslut‐
ning – dagen inden fremlæggelsen – afleverede grupperne en synopsis med den endelige problemformule‐
ring samt deres PowerPoint‐slides i gruppens First Class‐konference. I de perioder, hvor der ikke var lærer‐
styret undervisning, skulle kommunikationen mellem lærerne og grupperne foregå via gruppernes konfe‐
rencer.

Eksempel på kommunikation mellem elever og lærer i vejledningsfasen
Fra eleverne:
”Her er vores foreløbige problemformulering:
Problemformulering.
Fejlernæring i I‐ og U‐lande, årsager og konsekvenser.
1) Vi vil lave en redegørelse for hvad under‐ og overernæring er, herunder næringsstoffernes kemiske op‐
bygning og betydning for kroppen.
2) Belyse fysiologiske konsekvenser af henholdsvis under‐ og overernæring.
3) Herefter vil vi finde årsager til under‐ og overnæring i henholdsvis I‐ og U‐lande.
4) Til slut diskuteres der om og hvad man kan gøre for at forbygge og nedbringe fejlernæring.”

Lærerens kommentar:
”Hej
Jeg kan godt lide, at I fra starten får problemstillinger med fra alle tre fag.
I spg. 2 vil I ʺbelyseʺ. Kunne I ikke ʺanalysereʺ nogle konkrete eksempler?. Det kunne fx være en McD‐
menu og/eller menuen for en ghanesisk bonde. Så hæver I Jer over det fortællende niveau. Spørgsmål
4 kan evt udelades . Man skal ikke brede sig for meget men hellere gå i dybden.”
Elevernes respons:
”Hej. Tak for de gode kommentarer.
Vi er ikke helt sikker på at vi har forstået spg 2 korrekt.‐ kan man fx skrive; Analysere en McD‐menu
og en menu for en afrikansk bonde. ?
Lærerens kommentar:
”I kan skrive analysere og sammenligne en McD‐menu og kosten for en afrikansk bonde.”
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Konklusion på forløbet
Face to face eller skriftlig kommunikation?
Konklusionen på projektet er, at de studerende lærte at lave en problemformulering og en synopsis samt
fremlæggelse ved en vekselvirkning mellem lærerstyret introduktion til begreberne og gruppernes arbejde
med begreberne. Nogle grupper ville gerne have mere face to face‐kontakt med lærerne, da de føler, at kom‐
munikationen mellem de studerende og lærerne via konferencen var besværlig, når der ikke var lærerstyret
introduktion til et begreb,.I den forbindelse er de studerendes største problem, at skulle formulere deres
spørgsmål skriftligt. Dette problem var nok i nogen grad med til at begrænse gruppernes spørgsmål til
lærerne. Blokaden opstår muligvis, fordi de studerende opgiver at formulere spørgsmålet, da det kræver
meget af deres skriftlige kompetencer og en stor faglig indsigt. Begrænsningen i spørgsmålene kan også
skyldes, at de studerende selv fandt løsningen på problemet, når de skulle prøve at formulere problemet så
præcist, at det kunne forstås på skrift.
Eksempel på spørgsmål: ”Kan du ikke diffinere essenitelle aminosyre for os? Det vi ved er at vi har

brug for de essentielle aminosyre og ikke de ikke‐essientelle. Vi kan se i vores biologi bog s. 27, at
LDL‐kolesterol er tilbøjelig til i små mængder at blive hængende i blodkarvæggene...
Vi forstår det ikke rigtigt, kan I måske beskrive for os hvad LDL‐kolesterol og HDL‐kolesterol som er
de monoumættede fedtsyre, så vi måske kan forstå det lidt bedre, og være istand til at forklare/skrive
det med vores egne ord?
Friske godmorgen hilsner fra [pige A1] og [pige A2].”
Logbøger – pligt eller vidensdeling?
Logbøgerne er helt klart processens akilleshæl. De studerende ser ikke logbøgerne som et hjælpemiddel til
strukturering af arbejdet. De studerende har svært ved at bruge det at skrive logbøger som et redskab til
vidensdeling, og derfor bliver mange gruppers logbøger blot en opremsning af, hvilken litteratur hvert
gruppemedlem har læst og hvad hvert gruppemedlem skal lave, indtil næste logbog skal skrives. Logbø‐
gerne giver derfor heller ikke et retvisende billede af gruppernes arbejde og indlæring. Eksempelvis var der
en gruppe, der afleverede logbøger med meget sparsom information – se næste side som et eksempel på en
logbog. Gruppens præstation var meget mangelfuld ved fremlæggelsen. Denne gruppe havde afleveret
logbøger uden egentligt at have foretaget sig noget. Vi foreholdt dem dette indtryk efter fremlæggelsen –
hvor de vedgik, at de faktisk først havde lavet noget dagen før, pånær afleveringen af problemformulering
med mere, som var vores krav. Et enkelt gruppemedlem havde faktisk misforstået projektet, hvilket ikke
fremgår af følgende citat fra logbogen: ”[dreng A1] arbejder med fakta omkring USA” , hvilket ved frem‐
læggelsen viste sig at være en del om den amerikanske historie, som intet havde med temaet ”ernærings‐
problemer” at gøre.

Konklusioner
Konklusionen er, at logbøger ikke kan bruges som et redskab til at evaluere de studerendes arbejdsindsats i
forløbet, så længe de studerende ikke ser det som en hjælp til vidensdeling og til strukturering af projektar‐
bejdet. Det er svært at lære de studerende at bruge logbøger på den rigtige måde på en uge.
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Bilag 1 Eksempel på logbog
I dette eksempel ses en logbog, hvor gruppen faktisk prøver at formidle deres arbejde, men ikke som vi‐
densdeling:

Dato: 23/1 2007

Mødenummer: 4

Mødeleder: [pige B1]

Mødesekretær: [pige B2]

Hvem er tilstede: [Pige B1, B2, B3 og B4]

Opsamling på lektierne: Hvem har læst hvad!
Vi alle har udarbejdet størstedelen af synopsen men mangler lidt, [pige B3] har skre‐
vet det ind på computeren og fundet oplysninger til emnet på nettet.
[pige B2] har fundet billeder til PP og læst på slankedoktor.dk
[pige B4] har lavet spørgeskemaer og delt ud til gruppe 4.
[pige B1] har lavet statistik.

Hvem laver hvad:
[pige B2] forsøger at fine flere kemi‐oplysninger omkring emnet
[pige B1] læser om hjertet m.m. (biologi)
[pige B3] læser ark om livsstil sammenlignet med dødelighed.
[pige B4] kigger ”Mcd menuen” (ark) igennem og sammenligner mellem den og en
almindelig menu.

Hvor langt er gruppen nået i forhold til dispositionen og tidsplanen?
Vi holder tidsplanen nogenlunde, vi er ikke færdige med synopsen, men har afleve‐
ret den foreløbige i dag.

Hvor og hvornår mødes i næste gang:
Vi mødes næste gang 8.15 udenfor Aalborghus og går sammen hjem til [pige B3] og
fortsætter med synopsis og starter på PP.

Andet:
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Bilag 2 Eksempel på en misforstået logbog

Dato:

Mødenummer: 3
23/1 2007

Mødeleder:

Mødesekretær:

[dreng A2]

[dreng A3]

Hvem er tilstede:
[Dreng A1, A2, A3 og A4]

Opsamling på lektierne:
Vi har lavet forslag til disp. og bør stå færdig med en ved dagens ende.

Hvem laver hvad:
[dreng A2] og [dreng A4] arbejder med synopsen og landet Niger
[dreng A1] arbejder med fakta omkring USA
[dreng A3] arbejder på Powerpoint.

Hvor langt er gruppen nået i forhold til dispositionen og tidsplanen
Vi er nået længere end forventet. Vi er godt i gang med selve synopsen og er
blevet færdig med problemformulering.

Hvor og hvornår mødes i næste gang:
Vi mødes ca. hver time, for at diskutere hvor langt vi er nået og hvad vi skal ar‐
bejde på.

Andet:
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Evaluering og perspektiver på virtuelle undervisnings- og arbejdsformer
Indhold

Ikke kun systemet, men også lærerne skal være gearet til videndeling
Af Casper Gregersen og Michael Bruun Jacobsen, Aalborg Universitet

IT strategier og succes på gulvet
Af Anne Mette Mondrup Christensen, Aalborghus Gymnasium og Kresten C. Torp, Aalborg Tekniske
Gymnasium

Hvad kan man lære af andres erfaringer ‐ evaluering af VUF‐projektet
Af Marianne Georgsen, Tom Nyvang og Casper Gregersen, Aalborg Universitet
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Ikke kun systemet, men også lærerne skal være gearet til videndeling
Af Casper Lindy Gregersen og Michael Bruun Jacobsen
Som et led i gymnasiereformen, der trådte i kraft i 2005, skal lærerne
på de gymnasiale uddannelser i langt højere grad end tidligere udveksle
Artiklen beskæftiger sig med videndeling
viden og erfaringer samt kommunikere og samarbejde om undervis‐
blandt faglærere og bygger på resultater
ningsforløb og undervisningsmaterialer. I den forbindelse har gymna‐
fra et specialeprojekt om videndeling og
sieskolerne implementeret forskellige intranetløsninger, hvor lærerne
samarbejde ved hjælp af IKT blandt
blandt andet kan dele undervisningsmaterialer, ligesom IT‐løsningerne
lærere. Gennem arbejdet med specialet
skal facilitere deling af viden og erfaringer blandt lærerne. Det er dog
er der lavet en større undersøgelse omkring faglæreres samarbejds- og videndeikke uden problemer at omsætte gymnasiereformens intentioner til
lingspraksis, hvilket danner grundlaget for
praksis. I det omfang, lærerne deler undervisningsmaterialer ved hjælp
artiklen.
af skolernes intranetløsninger, er de tilbøjelige til blot at dele materia‐
lerne, men samtidig bør lærernes dialog trækkes frem i systemerne, da
det er i dialogen, viden skabes. Ligeledes er der blandt lærerne en lang
række personlige barrierer forbundet med videndeling som følge af, at der hidtil ikke har været tradition for at udveksle
undervisningsmateriale.
Om forfatterne og artiklen

Informationsteknologi har med gymnasiereformen og det deraf skærpede behov for samarbejde fået en
mere central rolle på gymnasieskolerne. Sideløbende med indførelsen af reformen er det Undervisningsmi‐
nisteriets ambition, at gymnasielærere i langt højere grad gør brug af informations‐ og kommunikations‐
teknologi (IKT) i faglige sammenhænge, herunder i undervisningen og i forbindelse med deres samarbejde
og deling af viden. Med indførelsen af IKT kan lærere på en helt anden måde end tidligere og uafhængigt af
tid og sted arbejde sammen om såvel en klasses udvikling som undervisningsforløb og undervisningsmate‐
rialer. Samtidig kan anvendelsen af IKT forbedre kommunikationen mellem skoleledelsen, lærere og elever
ved eksempelvis at indeholde relevante informationer og undervisningsmaterialer. Der er imidlertid også
en række udfordringer forbundet med at etablere en velfungerende videndelingspraksis.
For at der kan opbygges en velfungerende videndelingspraksis må skolernes IKT‐systemer opfylde en ræk‐
ke krav, og blandt lærerne må der ske en række holdningsmæssige ændringer. Det er dog ikke i systemet,
de væsentligste ændringer skal foretages, men derimod i lærernes praksis, idet lærerne hidtil har været del
af en kultur, hvor der ikke har været tradition for at samarbejde og dele viden i det omfang, der lægges op
til med gymnasiereformen. Der melder sig derfor en række spørgsmål, der må besvares, før videndelingen
finder sted. Eksempelvis kan en lærer, der deler sit materiale, ofte ikke se noget udbytte heraf (hvad får jeg
ud af det?), der kan være en vis blufærdighed forbundet med at dele sit materiale (er det nu også godt
nok?), og måske føler den lærer, der vil dele noget, at der også følger ekstra arbejde med, da det for mange
er en uvant arbejdsopgave. Endelig er der spørgsmålet om, hvorvidt materialet opfattes som personlig
ejendom. I forhold til det sidste kan man ikke se bort fra, at den enkeltes personlige værdi på skolens inter‐
ne marked kan falde i takt med, at værdifulde besiddelser deles med alle kvit og frit. Som eksemplerne
viser, kan der være mange årsager til, at den enkelte lærer ikke deler sit materiale.
Lærernes motivation og barrierer må samtidig knyttes sammen med den systemmæssige løsning – og om‐
vendt. Et intranet kan i sig selv ikke lede til, at en lærer deler sin viden og materialer med andre, og ved
kun at fokusere på enten systemet eller brugerne, vil det være vanskeligt at etablere en velfungerende vi‐
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dendelingspraksis. Flere gymnasieskoler er tilbøjelige til primært at fokusere på systemet, hvilket også kan
ses som en forklaring på, at lærerne ikke er begyndt at udveksle og kommentere materialer i større omfang,
end tilfældet er. En anden forklaring er, at det kan tage lang tid at tilegne sig viden om, hvordan et system
skal bruges, og at lærerne derfor endnu ikke har den fornødne viden om systemerne til at kunne anvende
dem i praksis. Det er dermed mindst lige så vigtigt at forholde sig til systemet, som det er at forholde sig til
brugerne.

Systemet
På de enkelte skoler ses der en tendens til, at såvel ledelserne som lærerne betragter skolens samarbejds‐ og
videndelingssystemer som et informationssystem. Så længe det er tilfældet, vil systemet ikke blive brugt
som et egentligt videndelingssystem, men mere som et administrativt system, som blandt andet anvendes
til nyheder fra administrationen, hvilket strider mod skolernes egen og Undervisningsministeriets intention
med intranettene. Såfremt intentionen skal kunne realiseres, må de kollaborative egenskaber, som et sa‐
marbejds‐ og videndelingssystem tilbyder, derfor tænkes ind som en del af lærernes videndelingspraksis.
Der bør derfor ske et skifte fra kun at se intranettet som et ”knowledge management”‐system, hvor infor‐
mationer lagres og organiseres, til også at fokusere på, hvordan kollaborative værktøjer som debatfora,
diskussionsfora og instant messaging kan anvendes. Ofte vil de systemer, der allerede findes på skolerne,
dog kunne bibeholdes og tilpasses, idet de allerede indeholder mange af de funktioner, som lærerne har
brug for.
Der bør ligeledes i høj grad være fokus på intranettets struktur, så lærerne nemt kan finde informationer og
materialer, når behovet opstår, frem for at fokusere på, hvor hurtigt nye informationer når frem til modta‐
geren. Tendensen er, at man på skolerne er særligt opmærksomme på, at alle medarbejdere hurtigt skal
kunne finde bestemte oplysninger samt hurtigt kunne se, hvad der er nyt, interessant og relevant, men hvis
lærerne på grund af en ringe struktur på intranettet ikke ved, hvor de skal begynde at kigge for at finde den
information, de leder efter, vil de også have svært ved at finde informationen hurtigt. For at skolerne kan
opnå succes med videndeling, må der derfor ske et skift fra at fokusere på mængden af informationer og
den hastighed, hvormed viden flyder rundt på skolen, det vil sige hvor hurtigt de personer, som behøver
viden, bliver opmærksomme på, at den viden, de søger, måske allerede eksisterer i organisationen, og hvor
hurtigt de får adgang til den viden, til en større bevidsthed om, hvor meget af det, der kommunikeres, rent
faktisk absorberes og anvendes. Alternativet ville være, at skolens intranet ender med at rumme et væld af
irrelevant og ubenyttet materiale, som samtidig gør det sværere at finde det, der er værdifuldt, relevant og
brugbart for den enkelte lærer.
Søgefunktionen bliver ligeledes en central del i et samarbejds‐ og videndelingssystem. Der må derfor i høje‐
re grad rettes fokus mod, hvordan søgefunktionen gøres anvendelig i lærernes arbejde. I den forbindelse
kan det være nødvendigt, at lærerne bruger tid på at indtaste metadata til de materialer, de vælger at dele –
tid, som mange lærere føler, de ikke har, men motivationen må være, at de kan vinde noget af den tid, de
har brugt, ind igen, når andre også indtaster metadata. Et alternativ til metadata‐løsningen er en mulighed
for at søge i den tekst, et dokument indeholder og ad den vej undgå at skulle bruge tid på at indtaste meta‐
data. En kombination af fritekstsøgning og metadata vil være den bedste løsning, da det herved ikke kun er
muligt at søge i selve materialerne, men også i metadata og dermed de refleksioner, en lærer må have gjort i
forbindelse med udarbejdelsen af sine materialer.
Der ligger imidlertid en væsentlig udfordring i at få lærerne til at indse fordelene ved videndeling, for ek‐
sempel at de i højere grad kan finde relevant materiale, og at forberedelsesarbejdet gøres nemmere. En me‐
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tode hertil kan være at give lærerne en oplevelse af, at de eksempelvis ikke kan leve op til de krav, der som
følge af gymnasiereformen stilles til dem, hvis de ikke deler deres undervisningsmaterialer og eventuelt
vedhæfter metadata. Såfremt en lærer deler sit materiale, og søgefunktionen er velfungerende, vil andre
ofte kunne spare tid ved at søge efter materiale, da de derved er fri for at klikke sig igennem en hierarkisk
struktur. Det er imidlertid stadig vigtigt at være opmærksom på den hierarkiske struktur i de tilfælde, hvor
metadata eksempelvis ikke er mangelfuld, eller hvor en lærer klikker sig frem for at danne sig et overblik
over, hvilke materialer der findes hvor.

Brugerne
Samtidig med at systemet skal opfylde lærernes behov, er det altså lige så vigtigt at være opmærksom på, at
lærerne ser de muligheder, som de værktøjer, der understøtter kommunikation, interaktion, samarbejde og
dialog, giver. Der må derfor ske et skift fra, at ledelsen stiller konkrete krav til lærerne og deres praksis, til,
at lærerne kan se intranettets muligheder og ad den vej anvender det og ikke kun på grund af krav fra le‐
delsernes side.
Det kræver imidlertid en aktiv indsats fra alle parter at etablere en videndelingspraksis og udnytte de funk‐
tioner, som et samarbejds‐ og videndelingssystem rummer. At få videndeling til at blive en fasttømret del af
lærernes praksis indebærer, at lærerne kan se et formål hermed, og at de alle kan opnå et udbytte ved at
stille redskaber til rådighed for hinanden. Herved kan en videndelingspraksis være med til at skabe forny‐
else i den pædagogiske praksis og styrke forholdet mellem lærerne, som i sidste ende vil kunne føre til, at
lærerne udveksler materialer samt kommenterer og diskuterer dem.

Overvinde barrierer
Udviklingen af et videndelingssystem kræver indsigt i de rammer, hvori systemet skal indgå, blandt
andet arbejdsprocesser, skoleledelsernes syn på teknologien, kulturen på de enkelte skoler og så vide‐
re. De største udfordringer består netop i at få lærerne til at samarbejde og dele undervisningsmateria‐
ler med hinanden samt at diskutere og kommentere hinandens materiale, så den viden, der genereres,
fastholdes. Som vi tidligere har været inde på, er der imidlertid en række barrierer, der må overvindes
på vejen mod en velfungerende samarbejds‐ og videndelingspraksis:
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐

Lærerne føler, at de mister kontrollen med, hvem der bruger deres materialer, hvad de bruges til,
og hvordan de bruges, når de lægger materialer ud på skolens intranet.
Lærerne er ofte mere opmærksomme på, at det er andres tur til at publicere noget frem for selv at
gøre det.
Flere lærere føler, der er en vis blufærdighed forbundet med at dele materiale. Blandt andet er
holdningen ofte, at det materiale, der publiceres, skal være 100 procent færdigt, hvilket kan ses
som årsag til, at de også føler at have for lidt tid til at gøre materialet 100 procent færdigt.
Fornemmelsen af at være overvåget.
Manglende tradition for samarbejde og videndeling.
Modstand mod forandring.
Tvang fra ledelsen.

Det interessante med hensyn til disse problemstillinger er, som vi ser her, at lærerne oplever en række bar‐
rierer, der skal overvindes, før videndeling kan finde sted. Samtidig oplever nogle lærere på den anden side
et behov for fælles planlægning og udveksling af materialer som følge af manglende tid. De har derfor ind‐
set, at de er nødt til at dele viden med hinanden for både at kunne leve op til de krav, der bliver stillet til
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dem, og for at kunne nå det, der forventes af dem. Nogle lærere føler altså, at de ikke har tid til at samar‐
bejde med andre og dele viden, men i princippet har de heller ikke tid til at lade være. De lærere, der ikke
mener at have tid til at samarbejde og dele viden, må derfor opleve en modstand ved ikke at dele viden
samt indse, at skolernes IT‐systemer kan være en hjælp til netop at dele viden. Herved vil lærernes nuvæ‐
rende praksis forskydes mod en samarbejds‐ og videndelingspraksis.

Skabelse af en videndelingskultur
Den største udfordring er derfor ikke at skabe et nyt IT‐system, men som nævnt snarere at skabe en viden‐
delingskultur, hvilket kan være en langvarig proces. Mange lærere ser ellers overvejende positivt på viden‐
deling, men alligevel har de svært ved at komme i gang med en fælles videndelingspraksis, indtil alle ser, at
de kan opnå et udbytte herved. Den generelle holdning blandt lærerne er, at hvis de bidrager med noget,
vil de også gerne have noget igen.
”Lead users” går forrest og
innoverer,

fordi

eksisterende

produkter ikke dækker deres
behov. De ser nye behov og
muligheder før gennemsnitsbrugeren, og de udvikler og modificerer produkter, så de tilfredsstiller deres egne behov,
hvilket også vil kunne komme
andre brugere til gavn.

Skolerne må derfor blandt andet finde frem til de lærere, der kan betegnes
som ”lead users”, og udnytte det potentiale, de besidder, da det at en
lærer ser, hvordan andre gør, kan være med til at øge lærernes samarbej‐
de og videndeling med hinanden. Alle må som tidligere nævnt yde et
bidrag til videndelingspraksissen, men der må også være nogle frontløbe‐
re, som viser vejen. Det skal dog heller ikke opfattes som en sovepude for
andre, der bare følger med. Det er derfor vigtigt, at alle lærere deltager
aktivt i skabelsen af en videndelingskultur. I forlængelse heraf anbefaler
vi følgende punkter, der peger mod en videndelingspraksis i forhold til
henholdsvis faggrupper, teams, lærerne, ledelsen, systemet og kulturen

på skolerne:
‐

‐
‐
‐
‐

‐
‐

‐

I modsætning til større faggrupper motiverer mindre faggrupper lærerne til at dele viden. De kva‐
liteter, som de små faggrupper har (for eksempel at lærerne er tættere på hinanden, kender hinan‐
den bedre og oftere taler sammen), må derfor forsøges genskabt i de større faggrupper. Det gensi‐
dige engagement og den fælles virksomhed, som findes i faggrupperne og teamene, må samtidig
udvides til også at omfatte intranettet.
Lærerne må opleve fordele ved at dele viden, materialer og erfaringer.
Lærerne skal ikke nødvendigvis kun publicere fuldstændig færdige materialer, eftersom modtage‐
ren alligevel må tilpasse dem til egen kontekst.
”Lead users” kan være med til at fremme den generelle samarbejds‐ og videndelingspraksis, når
andre lærere ser, hvordan frontløberne gør.
Ledelsen skal afsætte ressourcer til, at lærerne kan lære at bruge IT‐systemerne, og at de efterføl‐
gende også kan bruge dem til daglig. Det er dog muligt, at den tid, lærerne bruger på IT‐
systemerne, kan genvindes i form af eksempelvis kortere forberedelsesaktivitet.
Systemet må ikke misbruges til overvågning, da det kan afholde nogle lærere fra at dele viden.
Der skal finde en kulturændring sted, hvor målet er mere samarbejde og lyst til at dele viden. Læ‐
rerne må ikke føle, at de ’lægger noget af sig selv ud’, men samtidig skal de føle et ansvar for, at
det, de lægger ud, er af en vis kvalitet.
Dialog og kommunikation skal være en del af de dynamiske materialer, der deles. En del af lærer‐
nes dialog på eksempelvis lærerværelset kan flyttes til IT‐systemerne, så den kan fastholdes til for‐
del for andre.

57

Det er derved overvejende kulturen på skolerne og i mindre grad systemerne, der skal ændres som følge af
lærernes manglende tradition for at dele viden. Dog er det stadig væsentligt, at systemerne understøtter
lærernes praksis, hvorfor eksempelvis dialogen må fremhæves i dem.
I betragtning af, at mange lærere ikke er vant til at bruge IKT i hverdagen og i det omfang, det nu forventes
af dem, må såvel Undervisningsministeriet som skoleledelserne derfor være opmærksomme på, at en kul‐
turændring, som der her er tale om, tager tid, og at lærerne må kunne bruge den tid, der er nødvendig, for
at etablere en videndelingspraksis. Lærerne må ligeledes blive bevidste om, hvilke processer, der med for‐
del kan medieres i forhold til deres praksis. Derved er der sandsynlighed for, at lærerne ændrer adfærd og i
højere grad benytter skolernes samarbejds‐ og videndelingssystemer samt udveksler materialer og tager
aktivt del i dialogen.
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IT-strategier og succes på gulvet
Af Annemette Mondrup, Aalborghus Gymnasium og Kresten C. Torp, Aalborg Tekniske Gymnasium
Med gymnasiereformen i 2005 fulgte et øget krav om anvendelse af IT‐baserede undervisningsmetoder og
‐forløb, en styrket bevidsthed hos eleverne vedrørende virtuel informationssøgning, præsentationsbaserede
fremlæggelser, brug af interaktive programmer samt øget brug af konferencebaseret vejledning og under‐
visning. Allerede i perioden 2000‐2003 søsatte det daværende Nordjyllands Amt og Regeringen et storstilet
projekt med navnet Det Digitale Nordjylland, et projekt, der havde til formål at ”skabe fremtidens net‐
værkssamfund og i praksis afprøve forsøg med fremtidens IT‐samfund” 1 .
Mange nordjyske gymnasier deltog dengang i forskellige projekter om alt fra e‐læring til konkrete fagspeci‐
fikke projekter, der alle havde til formål at implementere de nye teknologier og opgradere lærerressourcer‐
ne. Dengang som nu blev mange projekter båret af ildsjæle, der brændte for hver deres lille hjørne.
I dag har mange lærere deltaget i gymnasie‐IT, og de nordjyske gymnasier har alle etableret forskellige
konferencesystemer, som flittigt bruges af såvel administration som af lærere. Men selvom disse platforme
generelt er blevet en naturlig del af vores hverdag, er der stadig mange, både lærere og elever, der ikke
føler sig fortrolige med disse systemer, eller som mener, at disse blot er tidsrøvere, der ikke bidrager med
hverken pædagogiske fordele eller administrative lettelser. Derfor ser man ofte, at opfattelsen af den nye
teknologi deler lærerstab og administration og derved også deres faglige og pædagogiske samarbejde. Med
den nye gymnasiereform er det nu indskrevet i bekendtgørelserne, at anvendelsen af IT skal indgå som en
naturlig del af undervisningen.
Men hvorfor er det nu, at mange stadig slår sig i tøjret, når de blive bedt om at bruge konferencesystemer,
netbaserede undervisningsforløb eller andre nydannelser? En af forklaringerne kunne være, at de enkelte
skoler har været fokuserede på at få de tekniske sider til at fungere – en opgave, der bestemt ikke har været
og stadig ikke er let. Mange ressourcer er derfor selvfølgelig gået til denne side. Med de mange nye krav
følger forvirring. Hvad er det, vi skal? Hvordan implementerer vi de nye krav? Hvor søger vi ny viden om
disse krav?
For at imødegå disse problematikker bliver den enkelte skole nødt at have et klart mål for, hvordan man
ønsker, at den enkelte lærer skal kunne begå sig i forhold til bekendtgørelsen. En pædagogisk IT‐plan er
derfor en nødvendighed, så såvel ledelse og lærere som elever ved, hvad der forventes af den enkelte. En
lærers manglende villighed eller lyst hænger ofte sammen med, at han/hun ikke ved, hvad der forventes,
og hvordan han/hun skal tilegne sig disse nye krav. Krav, der ikke opnås ved et enkelt kursus, men som
kræver løbende efteruddannelse. Det handler om at være tryg, så nye ideer kan få lov at udfolde sig.
Skolens strategiske initiativer skal samtidig udmøntes i en praksis på gulvet, i den daglige undervisning, og
den skal spille sammen med den praksis, som allerede er opstået blandt forskellige lærere, rette praksis til
efter hensigtsmæssighed, udbrede allerede eksisterende god praksis og sikre udvikling.
Hvordan kan man gøre det? Denne artikel giver nogle bud og erfaringer på baggrund af arbejdet på de
deltagende skoler.

1

http://www.detdigitalenordjylland.dk/dk/info_og_baggrund/rammer/
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Eksempler på skolernes strategiske initiativer
Aalborghus Gymnasium
For at integrering af IT i undervisningen skal blive en succes, er det en nødvendighed, at skolen udfærdiger
en IT‐plan, der både opererer med en realistisk tidsramme samt en plan for, hvad der skal nås, og i hvilken
rækkefølge. På Aalborghus Gymnasium blev der i 2004‐05 udfærdiget en Visionsrapport for IT‐strategi.
Rapporten fremlagde visioner og målsætninger for blandt andet lærernes kompetencer. I uddrag hed det
blandt andet:
”Lærerne skal beherske en række tekniske færdigheder samt en række pædagogiske og didaktiske færdig‐
heder. På det tekniske område drejer det sig om færdigheder i anvendelse af:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Tekstbehandling.
Præsentationsprogrammer.
Logbog.
Regneark.
Internettet.
Kommunikationsprogrammer.
Databaser.
Fagspecifikke programmer.
Studiebog.
Elektronisk opgaveaflevering og elektronisk opgavekommentering.

På det pædagogiske og didaktiske område drejer det sig om færdigheder i:
‐
Undervisningsdifferentiering.
‐
Pædagogiske resultater ved anvendelse af IT.
‐
IT‐understøttede undervisningsforløb.
‐
Evaluering af elevernes IT‐kompetencer.
‐
IT som understøttelse af sammenhængen mellem fagene.
‐
Forløb, hvor elever samarbejder via IT med elever på andre uddannelsesinstitutioner i Danmark
eller udlandet.
‐
Tilrettelæggelse af undervisningsforløb, hvor eleverne selv planlægger deres arbejdstid.
‐
Tilrettelæggelse af undervisningsforløb, hvor eleverne har mulighed for at arbejde med projektfor‐
løb.
‐
Tilrettelæggelse af undervisningsforløb, der kombinerer tilstedeværelses‐ og fjernundervisning.
‐
IT til understøttelse af kommunikation og samarbejde med kolleger.
‐
IT til understøttelse af planlægnings‐ og administrative opgaver i det daglige lærerarbejde”.
Ligeledes indføjedes der i Visionsplanen, at der skulle være adgang til såkaldt ”IT Support”: ”Supportens
primære formål er sikring og vedligeholdelse af skolens servere og øvrige maskinpark, der anvendes i ad‐
ministration, i den daglige undervisning og i forbindelse med eksamen”.
På den ene side ønskede man en højnelse af de pædagogiske/didaktiske kompetencer hos lærerne, mens
man primært tilbød teknisk support. En praksis, der er ganske almindelig.
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Aalborg Tekniske Gymnasium
På Aalborg Tekniske Gymnasium er der ikke formuleret en egentlig IT‐strategi i den rullende toårige stra‐
tegiplan. Visionerne knytter sig i stedet specifikt til IT‐koordinatorens arbejde, hvortil der er knyttet meget
konkrete mål, visioner og opgaver, med henblik på implementering af reformen:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Fronter uden støttehjul.
E‐portfolio i dagligdagen og i eksamen.
E‐læringsmål i undervisningen i henhold til studieplanarbejdet.
Elektronisk fraværsregistering ‐ hvordan skal vi gøre det?
Skrivebord med aktive elementer, Fronter‐login og skema.
sms til elever om aflyste timer.

Til den pædagogiske IT‐koordinators opgaver hører desuden:
‐
‐
‐

Oplæring af nyt personale i AATGʹs kommunikationsbrugerflade (Outlook, Fronter, netværk).
Konstant opmærksomhed på nye IT‐muligheder.
Medvirken til at få så meget ud af IT‐budgettet som muligt.

Herudover har skolen en IT‐support, som har det primære ansvar for at få systemerne til at fungere i dag‐
ligdagen.
Lærere har gennem de sidste par år taget skolens konferencesystem Fronter i brug til kommunikation med
klasserne, deling af materialer og elevmapper, men på forskellige niveauer. Enkelte teams og lærere laver
forsøg med styring af projektforløb, projektvejledning og webbaserede materialer. Nogle lærere har, med
forskellig succes, tilrettelagt virtuel undervisning i lektioner uden selv at være til stede. Eleverne har typisk
arbejdet med forskellige former for opgaver, og læreren har modtaget besvarelser eller logbøger.
Som et push‐initiativ har ledelsen fra skoleåret 2007‐08 taget en strategisk beslutning om, at en vis del af
undervisningen skal tilrettelægges virtuelt ‐ syv procent i grundforløbet og ti procent i studieretningsforlø‐
bet, ligesom elevafleveringer sker gennem Fronter. Hermed tvinges de enkelte teams til, samlet set, at tæn‐
ke virtuel undervisning ind i studieplanen, og de enkelte lærere tvinges til at bruge Fronter aktivt i under‐
visningen.
En udbredt reaktion blandt lærerne har været et ønske om at få begrebet virtuel undervisning defineret.
Hvornår tæller det med?
Som støtte for udviklingen af den virtuelle undervisning har der været arrangeret halvanden dags pæda‐
gogisk internat omkring virtuel undervisning i forlængelse af VUF‐projektet, som omtales nærmere senere.
IT‐koordinatoren har jævnligt gennem de sidste par år tilbudt eftermiddagsworkshops i brug af skolens
konferencesystem, Fronter, og de undervisningsmæssige muligheder, den tilbyder.

Praksis på gulvet
De to strategier har altså været meget forskellige, både i forhold til hvor eksplicitte og hvor omfattende
kravene har været formuleret.
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Vi har imidlertid på begge skoler, til vores overraskelse, måttet bruge en del krudt på at få fælles definitio‐
ner. Det følger muligvis af, at mange lærere bruger IT, endda ofte ret avanceret, men når der kommer krav,
skal definitionerne på plads. Desværre er det ikke særlig nyttigt med definitioner af noget så komplekst
som virtuel undervisning. Virtuel undervisning må nødvendigvis dække over adskillige undervisnings‐
former, hvor der er forskellige grader af forskydning i tid og rum mellem elev, elever, stof og lærer. Det er
heller ikke nødvendigvis godt for udviklingen på skolerne at definere, hvad virtuel undervisning er på en
måde, der låser udviklingen af nye undervisningsformer fast. Virtuel undervisning dækker grundlæggende
over forskellige pædagogiske tilgange til IT‐støttet undervisning, udviklet over de sidste 30 år. Strategier
virker fastlåsende, hvis de ikke sker i samspil med en udvikling af praksis. Hvad gør man så? Hvordan får
man udmøntet strategien i praksis i dagligdagen? Der er flere hindringer undervejs:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Lærere har behov for eksempler og ideer til undervisningsformer.
Lærere har behov for tid og støtte til implementering af ideer i egen praksis.
Der mangler ofte gode materialer, og det er ressourcekrævende at udvikle nye.
Samarbejde og vidensdeling mellem lærere og teams skal derfor i rammer.
Lærere har forskellige følelser involveret, nogle er selvsikre, andre er usikre.
Der er et behov for fælles definitioner af, hvornår noget kan opfattes som virtuelt, men på en må‐
de, der ikke blokerer for at eksperimentere.
Der skal udvikles rammer for registrering og lignende.

Et vigtigt gennemgående element er behovet for praktisk støtte ved hånden, på lærernes præmisser. En
mulig løsning på nogle skoler kan være en interesseret lærer som pædagogisk IT‐vejleder, på linie med de
lærere, der i dag naturligt tager sig af hardwaren. Den pædagogiske IT‐vejleders opgave kan primært bestå
i at holde sig ajour med nye undervisningsrelaterede sites, nye programmer, diverse hjælpemidler, oriente‐
ring om relevante kurser og almindelig (pædagogisk) IT‐vejledning. Ligeledes kan IT‐vejlederen løbende
afholde små opgraderingskurser, hvor pædagogiske hjælpemidler demonstreres/øves. Det vigtigste er nok
imidlertid, at den pædagogiske support er til rådighed, når problemerne er der for den enkelte lærer.
Et andet gennemgående træk, som opleves som vigtigt for lærerne, er at få rammerne gjort forståelige. Hvis
virtuel undervisning, som reformen lægger op til, skal integreres bredt i fagene, er det nødvendigt at for‐
mulere mål, forståelige krav og tidsrammer, og det skal være på en måde, så en samvittighedsfuld lærer
ved, hvad han/hun skal gøre. En tidsramme for implementering af de ønskede mål skal selvfølgelig ikke
blive en spændetrøje for de lærere, ildsjælene, som ønsker at gå hurtigere frem, men skal i stedet opfattes
som en hjælp til dem, der endnu ikke er så trygge ved at bruge de nye teknologier. På nogle områder er
rammerne ikke udviklet på skolerne. Det gælder for eksempel hjælpemidler til registrering af elevernes
tilstedeværelse eller aktivitet, som ikke kræver lærernes efterbehandling.
Et tredje gennemgående træk er behovet for erfaringsdeling. Den fælles forståelse kan formuleres gennem
strategier og handlingsplaner, men vil forblive akademisk, indtil der kommer kød på i form af diskussion
og vidensdeling omkring konkrete forløb. Det kræver, at der afsættes tid til at udveksle erfaringer på pæ‐
dagogiske dage og lignende. Det kræver også, at der er forsøg i gang. Der skal både arbejdes med fælles
forståelse og med at få de praktiske rammer for virtuel undervisning på plads. Det kan være en god ide at
kickstarte processen. Her følger et eksempel på, hvordan det kan gøres.

Et eksempel på intern efteruddannelse
Medarbejderdagene om virtuel undervisning på Aalborg Tekniske Gymnasium var planlagt ud fra den
tanke, at kravene bedst beskrives gennem eksempler, afprøvning og diskussion, og at vi næppe kan define‐
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re vores forståelse af virtuel undervisning uden at have fælles erfaringer at referere til. Dagene faldt i fire
overordnede dele:
Kort introduktion til en fælles forståelsesramme (30 minutter).
1.

Workshops, der gav konkrete eksempler på forløb og planlægningsværktøjer. Lærerne valgte to ud
af tre mulige workshops (tre timer).

2.

Oplæg om muligheder og udfordringer ved en ekstern oplægsholder (en time).

3.

Arbejde i faggrupperne med at planlægge og udvikle forløb eller materialer efter faggruppens be‐
hov (tre timer).

Den fælles forståelsesramme fremstod i form af et koordinatsystem med forskydning i henholdsvis tid og
rum som koordinatsystemets to akser. Herefter fulgte en kort omtale af nogle af de undervisningsformer og
muligheder, som koordinatsystemets enkelte kvartiler indeholdt, fra traditionel tilstedeværelsesundervis‐
ning til e‐læring. Rammen skulle give lærerne en fælles reference, som de efterfølgende kunne diskutere ud
fra.
Der blev arrangeret tre workshops, som inddrog erfaringer fra VUF‐projektet: Eksempler på virtuelle under‐
visningsforløb og virtuel projektvejledning med eksempler, gode råd og retningslinier for planlægningen, Værk‐
tøjer til udvikling af virtuelle undervisningsmaterialer og multimedier samt IT‐support til klassens læring om, hvor‐
dan man kan udvikle klassen til et lærende fællesskab.
Den efterfølgende formiddag, hvor faggrupperne arbejdede, var målet, at alle faggrupper skulle komme i
gang med at fremstille fælles forløb og materialer.
Medarbejderdagene fulgte et år med erfaringsopsamling, særligt gennem VUF‐projektet. Der skal være
medarbejdere at trække på som igangsættere, og der skal være eksempler at tage af.

Afsluttende bemærkninger
Alle disse tiltag koster selvfølgelig penge, men hvis vi skal tage reformens ordlyd alvorligt, så er det også
en nødvendighed, at den enkelte lærer føler lyst til at tage de mange muligheder til sig og ikke blot, som nu,
ofte negligerer disse, fordi han/hun ikke kan overskue disse muligheder.
Det er vigtigt, at den enkelte lærer føler opbakning fra ledelsen, og ledelsen skal forstå, at man kun via fri‐
villighed kan opnå succes; glade og tilfredse lærere giver glade og tilfredse elever. I sidste ende er det im‐
plementeringen på gulvet, der er succeskriteriet for arbejdet med IT. På Aalborghus viste en elev‐
undersøgelse i 2005 af elevernes brug af og engagement i skolens konferencesystem FirstClass således, at
fundamentet for succes nærmest udelukkende drejede sig om lærernes brug og engagement.
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Mellem tradition og fornyelse – resultater af forskning i virtuel undervisning
Af Tom Nyvang og Marianne Georgsen, eLearning Lab, Aalborg Universitet

Introduktion
Til VUF‐projektet har der været knyttet en følgeforskningsindsats, idet der fra både deltagernes og til‐
skudsgivernes side har været et ønske om undervejs at kunne samle op på de erfaringer og overvejelser,
som projektarbejdet afstedkom. Motivationen for dette var dels, at man ville gøre det lettere efterfølgende
at dele projektets erfaringer og resultater med interesserede parter, dels at man havde et ønske om at ville
lære af processen og derfor gerne ville have denne dokumenteret og reflekteret, og endelig var det følgefor‐
skernes ønske at bruge denne unikke mulighed til at forfølge deres forskningsinteresser i IKT og læring,
designprocesser og lærings‐ og forandringsprocesser i organisationer. Følgeforskningen var, som ordet
siger, en parallel aktivitet til de øvrige projektaktiviteter, som blandt andet har til formål at kigge på dem
”udefra”. Herigennem kan man forhåbentlig få øje på nogle af de træk og kvaliteter ved aktiviteterne, som
ikke altid kan ses indefra af deltagerne selv, fordi de er engagerede i udførelsen af de konkrete forsøg, un‐
dervisning og så videre, og derfor ikke kan have den fornødne refleksive distance i situationen. Føl‐
geforskningen blev varetaget af forskere fra e‐Learning Lab ved Aalborg Universitet og foregik som beskre‐
vet i det følgende. Undervejs blev der produceret to rapporter fra følgeforskerne, som kan rekvireres ved
henvendelse til projektlederen eller følgeforskerne. Denne artikel beskriver metoder, fokuspunkter og resul‐
tater fra følgeforskningen, og hovedkonklusionerne fra undersøgelserne gengives på baggrund af de to rap‐
porter.

Aktiviteter i følgeforskningen
Følgeforskningsindsatsen var delt i to hovedaktiviteter, nemlig en forundersøgelse af lærernes praksis, og en
evaluering, som særligt fokuserede på de gennemførte pilotforsøg med virtuel undervisning. Desuden er der
gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt de elever, der har medvirket i forsøgene med virtuel un‐
dervisning, som fokuserede på både deres holdninger til emnet og deres erfaringer med virtuelle un‐
dervisnings‐ og arbejdsformer. Afsættet for følgeforskningen var et undersøgelsesdesign, som er blevet til
først og fremmest ud fra projektets særlige fokusområder, men også på baggrund af forskernes særlige
interesser og deres kendskab til eksisterende forskning inden for området. Ud over de indholdsmæssige fo‐
kusområder i projektet, nemlig samspillet mellem procesorienteret feedback og virtuelle undervisnings‐
former samt nye undervisningsformers betydning for lærer‐ og elevarbejdet, er følgeforskningen også op‐
taget af at studere forandringsprocesserne i et lidt større perspektiv, herunder både et organisatorisk kom‐
petenceperspektiv og et ressourcemæssigt perspektiv.

Forundersøgelsen
Som første aktivitet gennemførtes en forundersøgelse, som havde følgende to hovedformål:
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−

Dokumentere eksisterende praksis på området virtuel undervisning i gymnasiet, herunder få ind‐
sigt i lærernes (sam‐)arbejdsmåder.

−

Belyse barrierer og muligheder i forhold til udvikling af brugen af virtuelle undervisningsformer.

Forundersøgelsen var, som navnet siger, tænkt som en afdækning af blandt andet lærernes arbejdspraksis,
brug af IKT i undervisningen, skolernes specifikke undervisnings‐ og læringskulturer og organiseringen af
eksempelvis støtte til IT‐brug og udvikling på skolerne. Denne viden skulle fungere som afsæt for tilrette‐
læggelsen af projektets forskellige aktiviteter, så lærerne fik den bedst mulige støtte til deres arbejde med de
forskellige designprojekter og eksperimenter i undervisningen.
Formålene forfølges i undersøgelsen på to niveauer; dels et overordnet niveau rettet mod gymnasieskolen i
almindelighed, og dels et lokalt niveau rettet specifikt mod de tre deltagende institutioner. Hovedvægten
ligger på det lokale niveau, da det mest direkte udgør konteksten for det konkrete udviklingsarbejde. Det
nationale niveau inddrages også i forundersøgelsen, da det overordnede nationale niveau også påvirker det
lokale niveau gennem lovningen, ligesom forskning og erfaringer fra andre gymnasier og andre udviklings‐
projekter har potentiale til at påvirke det lokale niveau.
Forundersøgelsen foregik som en række besøg på de deltagende skoler, hvor de medvirkende lærere blev
interviewet, og følgeforskerne blev vist rundt i undervisningslokaler, lærernes arbejdslokaler, IT‐lokaler,
fællesrum, og så videre. Rundvisningen i bygningerne gav anledning til mange konkretiseringer og illustra‐
tioner af både læreres og elevers arbejdsmåder og rammerne for deres udfoldelse, hvilket gav en god fælles
forståelse blandt lærere, styregruppe og følgeforskere. Der blev taget fotos undervejs til støtte af hukom‐
melsen og illustration af pointer og særlige historier på de enkelte skoler, ligesom der blev indsamlet mate‐
riale af forskellig art, som lærerne bruger i deres arbejde. Dokumentanalyser indgik også i forundersøgel‐
sen, særligt i forhold til reformen af gymnasiebekendtgørelsen, som medfører en række ændringer i skoler‐
nes praksis, både vedrørende brug af virtuelle undervisningsformer, lærersamarbejde og lærerarbejdet i det
hele taget.

Evalueringen
Evalueringskonceptet er baseret på en forståelse af evaluering som en kilde til læring for både deltagerne og
omverden, og vi anlægger derfor et formativt evalueringsperspektiv. Formativ evaluering ses ofte som en
modsætning til såkaldt summativ evaluering. Hvor den summative evaluering groft sagt er resultatoriente‐
ret og sigter på at måle resultaterne, er den formative tilgang procesorienteret og sigter mod at støtte delta‐
gernes udviklings‐ og læreprocesser, blandt andet gennem løbende at levere feedback til deltagerne. Delta‐
gernes forsøg med virtuelle undervisningsformer er beskrevet og evalueret ud fra fire perspektiver:
−

Elevrollen (og elevens læring).

−

Lærerrollen, herunder lærernes samarbejde.

−

IKT‐anvendelsen.

−

Organisationsaspektet.

Der er desuden særligt fokus på, hvordan forsøgene er med til at udvikle gode praksisformer i forhold til
feedback på elevers skriftlige arbejde i virtuelle undervisningsforløb, herunder også kollektive feedback‐
former. For at støtte lærernes arbejde med at dokumentere deres egenevaluering af forsøgene, er der udar‐
bejdet skabeloner til beskrivelse af forsøgene og guidelines til dokumentation af aktiviteterne.

Datagrundlag for evalueringen
Evalueringen baserer sig på data af forskellig art. Forskerne har således tilstræbt at få adgang til følgende i
forbindelse med hvert enkelt forsøg:
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−

Den virtuelle aktivitet, det vil sige adgang til LMS, hjemmesider og lignende.

−

Undervisning i klassen, det vil sige mulighed for observation ved tilstedeværelse.

−

Deltagende elever, enten via interviews eller spørgeskema.

−

Deltagende lærere på forskellige tidspunkter i forløbet.

−

Materialer, for eksempel undervisningsplaner, beskrivelser af forløb, opgavetyper, eksempler på
elev‐arbejde, undervisningsmaterialer, og så videre.

De deltagende lærere har i høj grad bidraget til dokumentation af forløbene og udviklingsprocessen ved at
udfylde de tilsendte beskrivelsesskemaer, ved at stille op til interviews, og ved at dele undervisningsmate‐
rialer og feedback fra eleverne med forskerne.

Spørgeskemaundersøgelse blandt eleverne
For at få dækket elevernes perspektiv på virtuel undervisning blev det besluttet at gennemføre en spørge‐
skemaundersøgelse blandt alle elever, der havde deltaget i forsøg under VUF. Interviews med eleverne
ville have givet et bedre indblik i elevernes forståelse af og holdninger til virtuel undervisning, men af tids‐
mæssige årsager måtte det opgives. Også spørgeskemaerne kom sent ud til eleverne og nåede dem på et
tidspunkt, hvor eksamenslæsningen og årsprøverne allerede var startet. Svarprocenten var således ikke høj
nok til, at der kan drages særligt holdbare konklusioner på baggrund af disse. Nogle elevudsagn er dog så
klare og genkendelige fra lærernes udsagn, at vi vælger at opfatte dem som udtryk for generelle tendenser.

Fokuspunkter i følgeforskningen
Som ovenstående illustrerer, har følgeforskningens forskellige faser og elementer haft en række fokuspunk‐
ter, hvoraf nogle går igen hele vejen, og andre afløses af nye, efterhånden som projektet skrider fremad. I
udgangspunktet ønskede vi at anlægge en helhedsorienteret og situations‐ og kontekstbevidst tilgang til
følgeforskningen. Overordnet set arbejder e‐Learning Lab med en tværfaglig og tværdisciplinær tilgang til
forskning og evaluering, som tager afsæt i teoridannelser om blandt andet læring, pædagogik, design og
ibrugtagning af teknologi. Metodisk arbejdes der inden for et aktions‐ og dialogforskningsperspektiv, med
vægt på brugerdeltagelse og praksisorientering i både udviklings‐ og forskningsprojekter. Eksperimenter
med nye former og teknologier, som forankres i brugernes praksis, spiller ligeledes en central rolle i forsk‐
ningscentrets tilgang til udviklingen af feltet, og disse grundlæggende træk har haft sin naturlige indflydel‐
se på udformningen af både det metodiske design og det indholdsmæssige fokus i følgeforskningen.
Her hvor både forundersøgelse, lærernes selvevaluering og dokumentation, samt evalueringen foreligger,
vil vi fremhæve fire forskellige temaer som særligt fremtrædende i projektet:
1.

Lærersamarbejde.

2.

Aktivitet og tilstedeværelse.

3.

Opgaveretning og procesvejledning.

4.

Elevernes opfattelser af virtuel undervisning.

De tre første temaer belyser udvikling og udbredelse af virtuel undervisning med hovedvægt på lærernes
perspektiv, mens det sidste tema lægger hovedvægt på elevernes opfattelse af virtuel undervisning.
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Om lærersamarbejde
Lærernes samarbejde er omtalt både i forundersøgelsen og i evalueringen, ligesom det er et tema, som flere
lærere også selv tager op. Man kan skelne mellem to forskellige former for samarbejde:
Niveau 1: Samarbejde betegner situationen, hvor lærere er gensidigt afhængige i arbejdsprocessen og
derfor må bruge energi på koordination og kommunikation.
Niveau 2: Samarbejde betegner lærende praksisfællesskaber, hvor lærerne sammen udvikler en ny og
kvalitativt bedre arbejds‐ og undervisningspraksis.
Gymnasiereformen lægger op til at lærerne som minimum må samarbejde på niveau 1 omkring tilrettelæg‐
gelse af fælles‐ og tværfaglige forløb. Vi har i projektet set flere eksempler på, at denne form for samarbejde,
vurderet ud fra såvel lærernes egen opfattelse som elevernes reaktion, kan være en succes. Eksempelvis
siger en af lærerne:
”Og det sjove var at eleverne oplevede det som om vi arbejdede enormt tværfagligt, og det gjorde vi egent‐
lig ikke fordi vi ikke havde ret meget tid til at sidde og koordinere det, men det at vi alle sammen bød ind
på det samme emne, det at vi lavede en artikelbase som kun bestod af seks artikler men det at vi alle sam‐
men gik ind og trak på det engang imellem, de troede vi samarbejdede enormt men det har egentlig været
et bevis for mig om at der behøver ikke at skulle ret meget til. Det var den gode evaluering vi fik af det, af
det projekt egentlig.”
Hvor der var flere eksempler på niveau 1‐samarbejde, er det mere uklart, om vi har set samarbejde på ni‐
veau 2. Det mere krævende samarbejde på niveau 2 har potentiale til at skabe mere grundlæggende æn‐
dringer på skolerne, men samtidig er det også sværere at facilitere. På et mere overordnet plan kan det
samlede projekt opfattes som en ambition om et niveau 2‐samarbejde mellem lærere (og skoler) ligesom
CoED‐metoden (som beskrives i artiklen af Nyvang, Georgsen og Gregersen ovenfor) kan opfattes som et
middel til at facilitere omfattende og gensidigt forpligtende udviklingssamarbejder.
Når lærersamarbejde i tilknytning til virtuel undervisning diskuteres her, er det også relevant at berøre
anvendelsen af IKT i lærersamarbejdet med nogle få ord. I forbindelse med forundersøgelsen har flere lære‐
re redegjort for, hvordan de deler materialer med andre lærere i deres egne faggrupper. Det sker typisk
ved, at materialer uploades til et lærerområde i den e‐læringsplatform, der også anvendes i undervisnin‐
gen. En mere omfattende diskussion af muligheden for at lave IKT‐støttet videndeling blandt lærerne dis‐
kuteres i artiklen af Gregersen og Jacobsen i denne bog.

Nye mål for elevtilstedeværelse i virtuel undervisning
Flere af de interviewede lærere savnede formelle retningslinier for, hvordan de skulle registrere elevernes
tilstedeværelse og fravær i forbindelse med virtuel undervisning. En lærer var af den klare opfattelse, at når
han registrerede en elev som tilstedeværende, så erklærede han, at han havde mødt eleven i det givne tids‐
rum. En så præcis regel er på den ene side meget let at forstå og i princippet også ganske let at forvalte, men
den sætter naturligvis meget stramme rammer for, hvilken form for virtuel undervisning, der kan gennem‐
føres (hvis det ellers fastholdes, at mødet mellem lærer og elev skal være både fysisk og finde sted inden for
et bestemt tidsrum). Der synes således at være behov for at oversætte nogle at skolernes regler, således at
de i højere grad bringes i overensstemmelse med de muligheder virtuel undervisning giver. Lærere fra
andre skoler har givet udtryk for, at deres skoler allerede havde eller var ved at udvikle deres tilstedeværel‐
sesregistrering, så den i højere grad var i overensstemmelse med anvendelsen af virtuel undervisning. Vo‐
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res umiddelbare indtryk er dog også, at de nye retningslinier endnu ikke er fuldt indarbejdede i praksis
ligesom de heller ikke umiddelbart synes ligeså lette at forvalte, da den enkelte lærer i højere grad selv må
skønne, om en elev har været til stede eller ej i den virtuelle undervisning.
I udviklingen af kriterier for tilstedeværelse kan man helt grundlæggende skelne mellem kvalitative og
kvantitative mål. Her er den hidtil kendte praksis med at registrere elever, der møder op i klassen, et kvanti‐
tativt mål. På samme måde kan man naturligvis lave virtuel undervisning i virtuelle rum, der muliggør
simpel registrering af tilstedeværelse i et givet tidsrum (måske endda som automatisk registrering). I for‐
hold til virtuel undervisning er det dog arbejdet med kvalitative mål for tilstedeværelse, der synes at fylde
mest, som det også fremgår af flere andre artikler i denne bog. For eksempel anvendes opgaveløsning (be‐
svarelse af spørgsmål til udleverede tekster) som et kvalitativt mål for tilstedeværelse, og det er således
mere passende at tale om aktiv deltagelse end egentlig tilstedeværelse, når opgaverne ikke kræves løst på et
bestemt tidspunkt i et bestemt rum.
Når tilstedeværelse med anvendelse af virtuel undervisning forskydes med aktiv deltagelse, så opstår
spørgsmålet om, hvad forskellen på virtuel undervisning og almindeligt hjemmearbejde er? For eleverne er
der tilsyneladende ingen betydende forskel. For lærerne er der en lidt større forskel, men den synes mest at
bunde i den formelle forskel på undervisning og opgaveformulering og ‐retning.

Opgaveretning og procesvejledning
Opgaveretning og procesvejledning er to forskellige feedbackformer med hver deres berettigelse. Retning
af den færdige opgave giver såvel lærer som elev indsigt i elevens faglige standpunkt, ligesom læreren over
for eleven kan udpege stærke og svage sider af elevens faglighed. I forhold til vurderingen af elevernes
læringsmæssige udbytte af opgaveretningen, så kunne det dog være interessant at undersøge, hvor stor
opmærksomhed eleverne har på de rettede opgaver; er eleverne tilstrækkeligt motiverede til endnu en gang
at fordybe sig i en ’gammel’ opgave, når mange nye presser sig på? I procesvejledningen modtager eleven
feedback på udvalgte trin i en produktionsproces; er der tale om rapportskrivning kan der være tale om
feedback på problemformuleringen, dispositionen, udvalgte kapitler og måske konklusionen. Som det
fremgår af andre artikler i denne bog, så er det typisk læreren, der giver feedback, men vi vil også pege på
feedback fra andre elever som et potentielt element i procesvejledningen. Udsagn fra både lærere og elever
tyder dog på, at eleverne ikke har særlig stor tillid til, at feedback fra andre elever kan hjælpe dem med
deres egne opgaver.
Både opgaveretning og procesvejledning er krævende opgaver for den enkelte lærer, og med begrænsede
ressourcer er lærerne ofte i en situation, hvor de må prioritere den ene over den anden. Vi har på baggrund
af det aktuelle projekt ikke grundlag for at udtale os mere detaljeret om lærernes bevæggrunde, når de
foretager prioriteringen – vi vil dog igen pege på CoED‐metoden som et værktøj, der kan hjælpe grupper af
lærere til at foretage prioriteringen på systematisk og struktureret vis. Endelig vil vi også anbefale en vis
forsigtighed, når det kommer til at betragte opgaveretning og procesvejledning som hinandens modsæt‐
ninger. I et studieforløb med en hel række opgaver kan retning af færdige opgaver naturligvis også opfattes
som en form for procesvejledning i et længerevarende lærings‐ og studieforløb.
IKT er et betydende værktøj i såvel opgaveretning som procesvejledning. I begge tilfælde oplever vi, at
lærerne anvender IKT til at opnå en let og fleksibel kommunikation med de studerende. Der er for eksem‐
pel tale om udveksling af opgaver gennem konferencesystemer eller almindelig e‐mail. Ligeledes anvendes
kommentarfunktioner, som de kendes fra de mest udbredte kontorprogrammer, til kommentering af tek‐
ster eller andre elevprodukter. Gængse kontorprogrammer er dog ikke lige egnede værktøjer i alle fag. For
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eksempel synes naturfagene at mangle velegnede IKT‐værktøjer til opgaveskrivning og kommentering. I
det omfang disse værktøjer allerede findes, er de ikke udbredt blandt eleverne, hvilket medfører, at de hel‐
ler ikke kan anvende dem i forbindelse med afleveringer, og lærerne derfor heller ikke (eller kun med stort
besvær) kan anvende værktøjerne ved kommentering af elevernes produkter.

Elevernes opfattelser af virtuel undervisning
Blandt de elever vi har haft kontakt med har alle computer og netadgang hjemme, og 90% læser mail oftere
end hver tredje dag. Andre udsagn fra eleverne støtter os også i den opfattelse, at de anvender ikt meget
ofte og til en del forskellige former for kommunikation og informationssøgning – både til kommunikati‐
on/søgning i direkte tilknytning til deres gymnasiale uddannelse, og til fritidsaktiviteter. Når temaet virtuel
undervisning tages op, er nogle af eleverne imidlertid noget mere forbeholdne, hvilket dette udsagn er et
tydeligt eksempel på:
”Personligt er jeg ikke særlig begejstret for virtuel undervisning. Det er en upersonlig feedback man får af
læreren over mail, og det er sværere at snakke om ting man er i tvivl om. Det er svært at føle lærerens be‐
gejstring eller utilfredshed alt efter situationen, hvilket gør at man nemt ʺfalder af på denʺ..”
Selvom eleven er ganske kritisk over for virtuel undervisning, er der flere interessante forhold at uddrage
fra udsagnet. Først og fremmest hæfter vi os ved, at denne elev har en ganske bestemt opfattelse af, hvad
virtuel undervisning er: E‐mails sendes frem og tilbage mellem lærer og elev (andre elever peger dog også
på, at virtuel kommunikation gør det lettere at få fat i læreren). Dernæst bemærker vi også, at eleven synes
at have den implicitte antagelse, at virtuel kommunikation må vurderes i forhold til kommunikation base‐
ret på fysisk tilstedeværelse og samtale ansigt til ansigt. Endelig synes eleven også at opfatte virtuel kom‐
munikation som mindre forpligtende end samtale.
Selvom eleven ikke har ret i, at al virtuel undervisning består i e‐mails, der sendes frem og tilbage mellem
lærer og elev, er det afgørende, at lærere, der laver virtuel undervisning, er bevidste om elevernes forudan‐
tagelser. Det er ligeledes afgørende for udviklingen af virtuel undervisning, at såvel lærere som elever op‐
fatter virtuel kommunikation som lige så forpligtende som andre former for kommunikation i undervisnin‐
gen.
Et andet forhold, som præger elevernes indstilling til virtuel undervisning, kommer til udtryk som mang‐
lende tillid til, at man kan lære noget ved at lytte til andre elever. Dette blev udtrykt direkte af flere elever i
evalueringen:
1: ”Den virtuelle undervisning ville måske virke, hvis det var individuelle opgaver som man enkeltvis blev
bedømt på uden at andre fra klassen var involveret. Der mangler måske selvdisciplin for at et sådan pro‐
jekt, som virtuel undervisning er, vil fungere til fulde”.
2: ”Mht. elevoplægget var det sparsomt med interessante informationer, som den slags nu en gang er, og
derfor var det som man kunne forvente”.
Det positive budskab i disse udsagn er, at eleverne er skeptiske over for kilder til information, her andre
elever. Det mindre positive budskab er, at disse elever tilsyneladende ikke er særligt bevidste om, at pro‐
duktive læreprocesser sagtens kan finde sted i samspil med andre aktører end læreren. Endelig er det na‐
turligvis vigtigt at bemærke, at den ene peger på manglende selvdisciplin, når eleverne skal arbejde selv.
Begge disse forhold antyder, at eleverne stadig mangler noget, før de har lært at lære – før de kan lede egne
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læreprocesser. Vi kan ikke på baggrund af den aktuelle undersøgelse lave en sikker kobling mellem elev‐
profiler og forskellige grader af evne til at lede egne læreprocesser. Tydeligt er det dog, at forberedelse til
virtuel undervisning langt fra kun handler om at lære eleverne at betjene teknologien. Holdninger såvel
som personlige læringskompetencer har også stor betydning for udbyttet af virtuel undervisning. Derfor
må disse aspekter medtænkes, når eleverne udvikler kompetencer til at deltage i virtuel undervisning.

Konklusioner
VUF‐projektet har rejst mange spørgsmål og langt fra leveret svar på dem alle. I denne konklusion vil vi
fremhæve de forhold, der synes at have størst betydning for, om virtuel undervisning kan få succes i prak‐
sis. Det må dog også indskydes, at virtuel undervisning kan antage mange forskellige former, ligesom vir‐
tuel undervisning altid anvendes i en kontekst, der har overordentlig stor betydning for, hvilke virtuelle
former man kan anvende med et positivt læringsudbytte som resultat. Måske er det netop derfor, at vores
hovedkonklusioner i overvejende grad retter sig mod relationen mellem virtuelle undervisningsformer og
elementer i deres kontekst.
Lærernes vilkår og arbejdspraksis er det første tema, vi vil tage op. Virtuelle undervisningsformer er et
relativt nyt fænomen for de fleste gymnasielærere, hvilket betyder at anvendelsen af virtuelle former som
oftest er forbundet med et udviklingsarbejde. I VUF‐projektet har vi oplevet, hvordan skema‐ og organisa‐
tionsændringer med kort varsel har givet lærere nye opgaver og frataget dem andre. I praksis har det skabt
usikkerhed om, hvorvidt det overhovedet kan betale sig for den enkelte lærer at investere tid i udviklings‐
arbejde. Desuden er det vigtigt at være opmærksom på, at nye krav om anvendelse af virtuel undervisning
ofte er koblet med krav om, at flere lærere skal arbejde sammen om fælles‐ eller tværfaglige undervisnings‐
forløb. Derfor er det også vigtigt, hvor banalt det end måtte lyde, at lærerne gives rammer, der muliggør og
gerne støtter deres samarbejde. Her er det oplagt at overveje om de samme teknologier, der støtter elever‐
nes samarbejde, også kan støtte lærerne i deres samarbejde.
Elevernes forudsætninger har ganske naturligt stor betydning for anvendelsen af virtuel undervisning.
Teknologien i sig selv synes ikke at udgøre en barriere, men det gør derimod elevernes holdninger og gene‐
relle parathed til at deltage i virtuel undervisning. Elevernes forhold til virtuel undervisning er således
præget af deres forventning til kommunikationen med læreren, kvaliteten af virtuelle undervisningsmateri‐
aler, deres evne til at arbejde selvstændigt, samt deres tillid til, at de kan lære noget gennem dialog med
andre elever. Gymnasierne og lærerne har i denne forbindelse to hovedopgaver: 1) Eleverne skal lære at
lede egne læreprocesser før virtuelle undervisningsformer, der stiller større krav til ansvar for egen læring,
kan anvendes; og 2) Indtil den første opgave er løst, er det afgørende, at de virtuelle undervisningsformer
bidrager til strukturering og støtte af elevernes arbejde.
Sammenfattende kan man sige, at vores konklusioner i udstrakt grad peger på et generelt behov for konti‐
nuerlig afstemning af gensidige forventninger. Lærerne har behov for indbyrdes at forhandle om, hvilke
virtuelle former de kan og vil tilbyde eleverne (ligesom lærerne må forhandle med deres ledelser). Lærerne
har desuden behov for at formidle et hensigtsmæssigt forventningsniveau til eleverne og måske i et vist
omfang at afstemme forventninger med eleverne. Eleverne må også lære at forhandle gensidige forventnin‐
ger indbyrdes.
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