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Forord 
 
 
 
 
Denne følgeforskningsrapport omhandler udviklingsprojektet ”Det virtuelle gymnasi-
um”. Rapporten tager udgangspunkt i de af udviklingsprojektet genererede erfaringer og 
skal ses som en første opsamling og behandling af informationer indhentet i skoleåret 
2002/2003. 
En opfølgende rapport er planlagt til publicering medio 2004. 
 
Til udviklingsprojektet er der knyttet en følgeforskningsenhed, som har indsamlet in-
formationer på skoler, der har fået udviklingsmidler i forbindelse med udviklingsprojek-
tet ”Det virtuelle gymnasium”.  
 
Følgeforskningsenheden består af lektor, cand.scient. Claus Gregersen, Herning Gymna-
sium, lektor, cand.mag. Erik Prinds, Viborg Amtsgymnasium, cand.mag. Dorte Sidel-
mann, Aarhus Universitet, lektor, cand.scient. Arne Kjær, Aarhus Universitet, ph.d. sti-
pendiat Henrik Vandinghus-Nielsen, Aalborg Universitet, forskningsprofessor Lone 
Dirckinck-Holmfeld, Aalborg Universitet, ph.d. stipendiat Tina Bering Keiding, Aalborg 
Universitet, adjunkt, ph.d. Pernille Rattleff, Danmarks Pædagogiske Universitet og som 
ansvarlig for følgeforskningen samt formidling: Helle Mathiasen, lektor, ph.d., Aarhus 
Universitet.  
 
De tematiserede enkeltstående følgeforskningsrapporter er samlet i bind II, som kun 
udgives elektronisk på Undervisningsministeriets netsted. Nærværende trykte forsknings-
rapport, bind I, der er skrevet af Helle Mathiasen, inddrager dette materiale i forbindelse 
med behandlingen af de valgte fokusområder.  
 
Uddannelsesstyrelsen takker elever, lærere og ledere, der har stillet deres tid til rådighed 
for følgeforskningen i skoleåret 2002/2003. 
 
Der gøres opmærksom på, at vurderinger, konklusioner og anbefalinger i rapporten er 
forfatternes egne og ikke nødvendigvis deles af ministeriet. 
 
 
 
Uddannelsesstyrelsen 
Området for gymnasiale uddannelser 
September 2003 
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1. Indledning 
 
 
 
Formålet med denne første følgeforskningsrapport er at formidle, diskutere og perspek-
tivere elev-, lærer- og lederformulerede erfaringer fra udviklingsprojektets første periode, 
skoleåret 2002/2003. 
Disse erfaringer har følgeforskningsenheden opsamlet på udvalgte skoler tilknyttet ud-
viklingsprojektet ”Det virtuelle gymnasium”. 
 
Følgeforskningsenhedens tematiske grundlag er af Undervisningsministeriet, Uddannel-
sesstyrelsen konkretiseret i følgende spørgsmål: 
 

1) Hvordan påvirker det undervisningen, at en del af den foregår via internettet? 
2) Hvordan påvirker det fagene og elevernes kompetenceudvikling, at det virtuelle 

kommer til at spille en større rolle? 
3) Hvordan administreres virtualiteten i praksis? 
4) Hvordan vil skolen undersøge og evaluere effekterne af forsøget?1 

 
Skolerne afleverer deres årsrapporter medio september 2003, og dermed er informati-
onsmaterialet i sin helhed, specielt hvad angår spørgsmål 4, først til rådighed, efter at 
denne rapport er afleveret. Derfor har nærværende rapport ikke behandlet punkt 4 i 
ovenstående liste af spørgsmål. 
De øvrige tre spørgsmål vil ikke kunne genfindes som overskrifter i dette års følgeforsk-
ningsrapport. I stedet fokuseres på tre overordnede temaer, hvor de enkelte spørgsmål i 
varierende omfang kan genfindes som undertemaer. 
 
I rapporten iagttages IT-anvendelse ikke med fokus på teknologien, men med fokus på 
eventuelle pædagogiske muligheder. Sagt med andre ord, fokus er ikke på teknologien i 
sig selv, men på pædagogiske implikationer i forbindelse med diverse former for tekno-
logianvendelse. IT tilbyder sig som redskab og som medie - og hvordan IT  bruges i den 
daglige undervisning af elever, lærere og ledere, er det interessante i nærværende sam-
menhæng, som her primært tager udgangspunkt i det almene gymnasium. 
 
Følgeforskningsenheden har valgt at fokusere på tre overordnede kategorier af forsøg 
under udviklingsprojektet ”Det virtuelle gymnasium”. Den første kategori har koncen-
treret interessen omkring netbaserede undervisningsrelaterede aktiviteter. Den anden 
kategori handler om skoler, hvor forsøgene retter sig mod nye måder at organisere un-
dervisningen på og mod evalueringsformer med udgangspunkt i den eksisterende 

                                                 
1 Bilag fra ”Nyt om gymnasiet og hf”, nr. 52 febr. 2002. 
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fagstruktur. Den tredje kategori omfatter skoler, der arbejder med mere omfattende 
strukturforsøg.  
 
Uddannelsesstyrelsen har bevilget udviklingsmidler til 60 gymnasier, og i alt er der bevil-
get midler til 79 udviklingsprojekter.2 Der er tale om mangeartede projekter såvel med 
hensyn til omfang i tid, antal involverede fag og IT-anvendelser. Projekterne peger i 
mange retninger, også hvad angår temaer som evaluering, lærerfunktioner, undervis-
ningstilrettelæggelse, brug af konferencesystemer osv. Dertil skal nævnes, at skolerne 
generelt ikke har fået bevilget de forsøgsmidler, som deres oprindelige forsøgsansøgning 
har haft som forudsætning. 
 
I nærværende rapport har det ikke været muligt at behandle alle disse forsøg. Der er truf-
fet et valg i løbet af efteråret 2002, hvorefter forskningsplanen for foråret 2003 skulle 
afvikles med udvalgte skoler som omdrejningspunkt. Det har efterfølgende vist sig af 
forskellige grunde ikke at kunne lade sig gøre for nogle skolers vedkommende, da disse 
har måttet prioritere deres aktiviteter og dermed ikke har kunnet afse tid til deltagelse i 
følgeforskning i denne første projektperiode. Det er forhåbningen, at deltagende skoler 
vil have mulighed for at åbne dørene for følgeforskningen i den kommende anden del af 
det toårige følgeforskningsprojekt. 
 
Der er i første del af følgeforskningsprojektet valgt skoler, hvor forventningerne til at 
kunne få mulighed for at iagttage noget forskelligt har været udgangspunktet, set i lyset 
af den overordnede opgave som kan formuleres som ønsket om at undersøge, hvordan 
teknologien kan tænkes at facilitere læreprocesser, undervisningsrelateret kommunikati-
on og forskellige former for organisering af undervisning Der er ikke tale om et evalue-
ringsprojekt, men om at konstruere et forskningsbaseret billede af muligheder og barrie-
rer set i lyset af dette første år af det toårige samlede udviklingsprojekt. Der er således 
tale om udvalgte aspekter, og rapporten intenderer ikke at dække feltet. 
 
Rapportens empiriske materiale er indsamlet i skoleåret 2002/2003. Følgeforskningsen-
hedens deltagere har enkeltvis eller parvis, alt efter formål, besøgt udvalgte skoler under 
forsøgsprogrammet ”Det virtuelle gymnasium”. Omkring 20 skoler har således haft be-
søg af en eller flere forskere tilknyttet følgeforskningsenheden. 
 
De enkelte forskere har - afhængig af skole og tema - brugt indsamlingsmetoder som 
observation, enkelt- og gruppeinterview samt spørgeskemaer. Med hensyn til spørge-
skemaundersøgelser er der i rapporten inddraget spørgeskemaundersøgelser fra enkelte 
skoler samt fra et større antal skoler. Der indgår således en ”tværgående” spørgeskema-
undersøgelse i denne følgeforskningsrapport, hvor elever, lærere og ledere på 20 udvalg-
te forsøgsskoler har deltaget.  
                                                 
2 I bilag 7, bind II er forsøgsskolerne ud fra de indsendte forsøgsansøgninger kategoriseret inden for 14 
overordnede temaer. 
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Det videnskabsteoretiske udgangspunkt knytter sig til antagelsen om, at virkeligheden 
ikke kan indfanges i den forstand, at der er tale om frembringelse af sandheden. En be-
skrivelse af virkeligheden er så at sige iagttagerafhængig og dermed en fortolkning af det 
iagttagne afhængig af iagttageren. Virkeligheden - det iagttagne genstandsfelt - er her for-
søgsprojekter under udviklingsprogrammet ”Det virtuelle gymnasium”.  
 
Den fremlagte tolkning af det iagttagne genstandsfelt er søgt kvalificeret ved at eksplici-
tere med hvilken optik – med hvilket blik - forskeren har iagttaget denne virkelighed. Ud 
fra de valgte begreber og metoder er følgeforskningsdesign blevet konstrueret. Det er 
med disse begreber og metoder, disse optikker, at nærværende rapport iagttager virkelig-
heden. Som  konsekvens af den system-, kommunikations- og erkendelsesteoretiske 
ramme, som denne rapport er inspireret af, er der hermed tale om konstruktioner af så-
vel informationsindsamlingsmetode, den frembragte empiri som fortolkningen af denne.   

 
 
1.1 Rapportens opbygning 
 
Rapporten består af to bind, hvor bind II indeholder informationsgrundlag primært i 
form af tematiserede følgeforskningsrapporter. Bind I indeholder - ud over denne ind-
ledning - et kapitel, som placerer centrale begreber, i en systemteoretisk ramme. Det dre-
jer sig om begreberne IT, læring, undervisning, pædagogik og didaktik. Derudover intro-
duceres en forståelse af begreberne kvalifikation og kompetence. Kapitlet afsluttes med 
en behandling af begreberne projektarbejde, emnearbejde, tværfaglighed og undervis-
ningsdifferentiering. Derefter følger tre tematiske kapitler som formidler de indsamlede 
erfaringer.  
 
De tre valgte temaer er: 

• undervisningsmiljøer og mulige kommunikationsfora,  
• undervisningsorganisering - og evalueringsformer samt  
• organisationsudvikling.  

 
Med hensyn til førstnævnte tema, vil tilstedeværelsesorganiseret undervisning, også kal-
det face-to-face organiseret undervisning (f2f-baseret undervisning), og brugen af IT bli-
ve behandlet. Ligeledes vil ikke-fysisk- tilstedeværelses-organiseret undervisning, hvilket  
i nærværende sammenhæng primært vil dreje sig om Skriftlig Netbaseret Asynkron 
Computermedieret Kommunikation, SNACK-baserede organiseringsformer samt blan-
dingsformer af f2f- og SNACK-baserede undervisningsorganiseringsformer, blive be-
skrevet. Kapitlet handler således om forskellige former for kommunikationsmiljøer, - 
også kaldet undervisningsmiljøer og i mange sammenhænge benævnt læringsmiljøer. 
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Kapitlet omhandlende undervisningsorganiserings - og evalueringsformer vil koble un-
dervisningens organisering med evalueringsformer, såvel f2f- og SNACK-baserede orga-
niseringsformer som interne og eksterne typer af evalueringer. I dette kapitel inddrages 
begrebet processkrivning og princippet om undervisningsdifferentiering. Derudover be-
handles aspekter i forbindelse med elev-, lærer- og lederroller samt elev-, lærer- og leder-
funktioner. 
 
Det sidstnævnte tema, med overskriften organisationsudvikling, vil omhandle strategier 
for udvikling af informationsdeling med udgangspunkt i IT-kvalifikationer og kompe-
tencer. 
 
Afslutningsvis følger en opsamling og perspektivering. 
 
Ud over de indsamlede informationer fra skoler under udviklingsprogrammet ”Det vir-
tuelle gymnasium” vil rapporten inddrage erfaringer fra andre IT-udviklingsarbejder 
samt inddrage forskning inden for feltet IT-anvendelse, læring og undervisning. 
 

 
1.2 Uddannelsespolitiske rammer 
 
Rapporten vil her kort introducere centrale formelt styrende publikationer for at give et 
billede af genstandsfeltet set i et uddannelsespolitisk perspektiv. Det drejer sig konkret 
om den nuværende bekendtgørelse for det almene gymnasium - hvilket er den formelle 
ramme, hvorunder udviklingsprojektet ”Det virtuelle gymnasium” er afviklet  - og de 
bløde styringspublikationer, som Handlingsplan 1998-2003, Udviklingsprogrammet, 
Bedre uddannelser, Handlingsplan, regeringen 2002 samt rapporten om ”Det virtuelle 
gymnasium”.3

 
Ud fra disse publikationer kan der kondenseres formuleringer om mål, skolens organise-
ring, undervisningsmiljøer og evaluering. Udgangspunktet for behandlingen af disse be-
greber er pragmatisk,  vel vidende at der er tale om et kompleks af parametre, som ind-
byrdes er gensidigt afhængige af hinanden, og at der er mange niveauer, som denne pub-
likationsnære tilgang ikke fanger. Ikke desto mindre anses det for relevant at inddrage 
udvalgte policy-papers som et udtryk for det politiske systems tilgang til feltet og dermed 
et udtryk for dette systems forventninger til IT-anvendelse. 

 
Begrebet almendannelse anvendes ikke særlig konkret i de nævnte policy-papers. I publi-
kationen Bedre uddannelser, som er den nuværende regerings bud på en handlingsplan, er 
                                                 
3 Den nye gymnasiereform er i denne sammenhæng ikke som sådan indgået i følgeforskningen af to 
grunde. Den ene handler om, at reformen først på et sent tidspunkt i forhold til rapportproduktionen 
har været en realitet, og den anden grund handler om at genstandsfeltets formelle betingelser er knyttet 
til gældende gymnasielov og tilhørende bekendtgørelser.   
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det ikke eksplicit nævnt, hvad der skal lægges i begrebet almendannelse, men det nævnes, 
at der skal lægges øget vægt på naturvidenskabelige dannelseselementer, hvilket den nye 
gymnasiereform kan iagttages som udtryk for4. Der bruges til gengæld mange ord på det 
andet centrale formål med det almene gymnasium: det studieforberedende formål. Der 
bliver nævnt begrebet ”reel studiekompetence” som en erklæring om at sætte større fo-
kus på de gymnasiale uddannelser som studieforberedende. I den forbindelse nævnes, at 
reformens primære formål er at styrke fagligheden, og at der skal skabes bedre mulighed 
for faglig fordybelse. Og de krav, der så er til elever, der skal opnå denne form for kom-
petence, er bl.a. personligt engagement, ansvarsbevidsthed, evne til fordybelse, interesse 
for viden, perspektivering og abstraktion, faglig nysgerrighed, engagement og en ekspe-
rimenterende tilgang til stoffet.  
 
Den såkaldte reelle studiekompetence er omdrejningspunktet i regeringens reformtænk-
ning, og vejen ad hvilken, denne skal nås, er udtrykt i kravet til den enkelte elevs interes-
se og evner til faglige fordybelse.5
 
I publikationen Bedre uddannelser kræves nye mål og rammer for undervisningen samt ud-
vikling af nye evaluerings- og prøveformer. Der skal opstilles tydelige kriterier for må-
lopfyldelse og udvikling af evalueringsformer, som i højere grad afspejler målene med 
undervisningen.  
Disse erklærede intentioner om ændringer i gymnasiets mål, evaluerings- og prøvefor-
mer6, organisering af skolens mange aktiviteter samt undervisningsmiljøer, vil givetvis få 
betydning for, hvorledes skolen efter gymnasiereformen vil håndtere hverdagen. Det 
gælder – set fra uddannelsessystemets side – eksempelvis måden, hvorpå systemet tæn-
ker skemalægning og lokaleanvendelse, det gælder krav til lærersamarbejde og efterud-
dannelse, og det gælder ledelsens roller og funktioner. De nævnte kodeord om bl.a. flek-
sibilitet, samarbejdsevne og en interesse i at ville forandringer iagttages som afgørende for 
den fortsatte udvikling af gymnasieskolen. 
 
 
1.3 Afsluttende bemærkninger 
 
Selve titlen på dette forsknings- og udviklingsprojekt, ”Det virtuelle gymnasium”, er ud 
fra en leksikal begrebsmæssig tilgang så at sige ikke dækkende for det undersøgte gen-
standsfelt af flere grunde. Begrebet virtuel handler om noget, der ligner, men ”ikke er”, 
                                                 
4 www.uvm.dk; http://www.uvm.dk/nyheder/gymaftale.doc; Gymnasiereformen vil blive inddraget i 
den efterfølgende rapport. 
5 Her kan henvises til rapporten S. Beck og B. Gottlieb (2002): Elev/student, Gymnasiepædagogik, 31, 
hvor begrebet studiekompetence bl.a. udfoldes på baggrund af en systemteoretisk optik. Begrebet ud-
foldes desuden på baggrund af en empirisk undersøgelse. 
6 Her kan endvidere henvises til Danmarks Evalueringsinstitut (2003): Evaluering af eksamensformer i 
gymnasiet.  http://www.eva.dk/swwwing/app/cm/Browse.jsp?PAGE=44109&PARENT=17731 
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på engelsk forklares begrebet med termen ”almost”, -  noget ”som om”.7 Og det er 
næppe det, forsøgene i nærværende udviklingsprojekt kan karakteriseres som. Skolerne er 
der fysisk, og den netmedierede kommunikation er ikke virtuel i forståelsen en ”som 
om” kommunikation eller en kommunikation, der ”ikke reelt er der”. Tværtimod kan vi 
iagttage denne kommunikation, den er der, den kan reintroduceres og bruges i nye kom-
munikationsfora. Denne anvendelse kan aktualiseres i såvel netmedierede kommunikati-
onsfora som i gængse tilstedeværelsesfora. Med andre ord er SNACK-baserede under-
visningsmiljøer ikke i den her anvendte leksikale forståelse virtuelle, de er der, de kan 
iagttages og er så at sige parallelle kommunikationsmiljøer set i relation til det traditionel-
le f2f-baserede gymnasium. Såkaldt virtuel undervisning (kommunikation) er i den her 
anlagte begrebsramme så at sige ikke mindre iagttagelig end traditionel klassebaseret un-
dervisning (kommunikation) om end af en anden beskaffenhed. Kommunikationen 
fremtræder i forskellige former i den forstand, at den traditionelle klassebaserede under-
visning er karakteriseret ved at være mundtlig kommunikation og dermed ”flygtig”. 
Denne form for kommunikation er dog ofte suppleret med skriftlig tavlemedieret/pro-
jektormedieret kommunikation, som kan iagttages som  medier til en fastholdelse af 
kommunikationen, mens den netmedierede kommunikation alene er skriftbaseret8 og på 
sine vilkår ganske iagttagbar. Betingelserne for at deltage i henholdvis f2f- og SNACK-
baserede fora er således forskellige, hvilket her anses som en væsentlig grundantagelse. 
Dette udfoldes i kapitel 3 og 4. Pointen er, at en skelnen mellem ”reality” og ”virtual rea-
lity” mellem skole og virtuel skole ikke er frugtbar, da begge ”realiteter” er iagttagbare og 
systemer, hvor kommunikation kan fortsættes.    
Betegnelsen ”Det virtuelle gymnasium” har bl.a. sin rod i tidligere publikationer fra Ud-
dannelsesstyrelsen9  og er således blevet en i uddannelsessystemet brugt betegnelse for 
”skoleudvikling med intensiv anvendelse af IT”10.   
Denne rapport bruger betegnelsen ”Det virtuelle gymnasium”, da dette er betegnelsen 
for det konkrete udviklingsprojekt. Samtidig pointeres det, at det ikke handler om ”noget 
der ikke er” og ikke handler om en anden ofte brugt forståelse af virtualitet, hvor skoler-
ne primært organiserer den undervisningsrelaterede kommunikation som netmedierede 
undervisningsforløb.  

                                                 
7 Longmann (1995): Dictionary of Contemporary English, Third Edition. 
8 Pt. er skolerne primært gearet til SNACK-baserede undervisningsfora, men fremtiden vil givetvis byde 
på synkron skriftlig og mundtlig kommunikation. 
9 Her kan bl.a. nævnes Uddannelsesstyrelsen, Undervisningsministeriet: Det Virtuelle Gymnasium ,- det 
almene gymnasium i viden  - og netværkssamfundet. Vision og strategi. Temahæfteserie nr. 37-2001. 
10 Uddannelsesstyrelsen, Undervisningsministeriet: Det Virtuelle Gymnasium, - det almene gymnasium i 
viden  - og netværkssamfundet. Vision og strategi. Temahæfteserie nr. 37-2001, s. 11. 
Problemet med formuleringen ”intensiv anvendelse af IT” er, at den ikke præciserer, hvad dette ind-
holdsmæssigt betyder i forhold til den multifunktionalitet, som IT tilbyder. Intensiv anvendelse af IT 
kan således tolkes som intensiv brug af et værktøj som tekstbehandling i forbindelse med opgavepro-
duktion og notetagning. Det kan også tolkes i retning af, at undervisningen afvikles i netmedierede 
kommunikationsfora. Derfor er det vigtigt, at diskussionen præciseres, og at der ikke blot tales om an-
vendelse eller intensiv anvendelse af IT, men om hvilke former for anvendelse, der er tale om. 
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Nærværende rapport er et produkt af et rekvireret forskningsprojekt og er således funde-
ret i det videnskabelige systems koder, programmer og funktioner. Hvilket betyder, at 
andre sociale systemer, som det politiske system, det økonomiske system og retssyste-
met, i denne sammenhæng er omverden for forskningen. 
 
 
Det politiske system 
 
Love og bekendtgørelser            Uddannelsessystemet 
Handlingsplaner 
Udviklingsprogrammet Forsøgsskoler tilknyttet udviklings-

projektet 
leder, lærere og elever 
undervisning, mediebrug 
rapporter 
 
 
 

    Videnskabssystemet 
 

    Begreber, metoder, 
    Følgeforskningsdesign 
    Følgeforskningsrapport 

 
Figur 1: Systemteoretisk blik på genstandsfeltet 
 
 
 
Der er således fokus på tre sociale systemer, tre funktionelt uddifferentierede operatio-
nelt lukkede systemer, som kan lade sig ”forstyrre” af kommunikationen11, systemer som 
gensidigt iagttager hinanden, iagttager kommunikationen og i en stadig, selvskabende 
proces opretholder sig selv via kommunikation. Følgeforskningsrapporten er et resultat 
af et videnskabsteoretisk blik på primært uddannelsessystemet - konkret på de udvalgte 
forsøgsskoler. 

                                                 
11 Kommunikation forstået i bredeste forstand, hvilket inkludere eksempelvis diverse publikationer, 
hjemmesider, interviews i massemedier som TV, radio og aviser. 
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2. Teoretisk ramme og centrale begreber 
 
 
 
2.1 Begrebet IT 
 
Det er i denne sammenhæng væsentligt at præcisere, hvad der i en given sammenhæng 
menes med begrebet IT, og at det i en konkret undervisningssammenhæng kan præcise-
res, hvilke typer af IT der er på banen. Helt overordnet vil vi betragte  begreberne IT og 
IKT som to benævnelser for samme fænomen. Kommunikationsdelen er i denne tilgang 
til informationsteknologibegrebet inkluderet i dette begreb. Det næste spørgsmål kunne 
så være, hvad der menes med begrebet IT ? 
 
I nærværende sammenhæng vil rapporten fokusere på anvendelsesaspektet i undervis-
ningen og i relaterede aktiviteter, hvilket betyder, at det drejer sig om værkstøjspro-
grammel, kommunikationsprogrammel og  såkaldt undervisningsprogrammel, som f.eks. 
fagspecifikke programpakker, færdighedstræningsprogrammer og opslagsværker. Der 
skelnes her overordnet mellem redskabsfunktioner på linie med  kendte teknologier, som 
det traditionelle pennalhus kan indeholde, blot tilsat strøm, og så IT set i et medieper-
spektiv, hvor der ud over kendte medier som radio, TV, aviser og bøger er tilført nye 
medieformer som f.eks. chat, mail, videokonference og hjemmesider.  

 
 
2.2 Begreberne pædagogik og didaktik 
 
Der ligger ofte en implicit såkaldt pædagogik bag et programprodukt. Ikke sjældent er 
der tale om en mere eller mindre ekspliciteret ”læringspsykologi”.12 For nogle program-
meltyper synes udgangspunktet at være begrundet i klassisk og operant betingning, dette 
gælder inden for mange færdighedstræningsprogrammer. Her drejer det sig om, at ele-
verne skal trænes og gerne opmuntres til at fortsætte, hvilket kan ske, ved at programmet 
tildeler points ud fra forskellige parametre som tid, antal rigtige svar mm. Mange elever 
udtrykker tilfredshed med disse programmeltyper, idet de hurtige ”svar” fra program-
pakken giver dem et ”resultat”, de kan forholde sig til i den konkrete situation. Den hur-
tige og kontante feed-back synes at være noget, eleverne værdsætter. Der er her tale om 
færdighedstræningsprogrammer, som bruges som supplement i undervisningen; under-
visningen er ikke baseret på disse programmer. 13

                                                 
12 Den følgende begrebsmæssige afklaring findes uddybet i Mathiasen, H. (2000) og Mathiasen, H. 
(2002). 
13 Om disse erfaringer kan bl.a.  henvises til Hansen, G., A. Kjær og H. Mathiasen (1998).  Mathiasen, 
H. (2002). Andre programmeltyper synes at have problemløsende elementer indbygget, hvor aktiviteter 
som undersøgelse, hypoteseopstilling, hypotesetestning er indbygget.      
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De omtalte programprodukter har kun undtagelsesvis en ekspliciteret begrundelse for 
valg af f.eks. indhold, opdeling i tema, valg af spørgsmål, valg af svarmuligheder i tests 
osv, hvilket betyder, at læreren skal sætte sig ind i materialet, forholde sig til det og deref-
ter vælge, hvordan programmellet skal bruges. Dette er for så vidt gældende for alle valg 
af undervisningsmateriale, men meget tyder på, at det er en mere omfattende proces, når 
vi ikke taler om lineære medier som bogen, filmen og radioprogrammer. 
   
Disse eksempler inviterer til spørgsmål som: Hvorfor færdighedstræning? Færdigheds-
træning skal det foregår i skolen? Hvilken rolle kan fagrelaterede programpakker spille i 
undervisningen? Hvad skal et mail-, konference- og chatsystem bruges til, hvordan, 
hvornår og hvorfor?   
 
Med disse spørgsmål aktualiseres begrebet pædagogik, som her vil blive defineret som 
teorier om opdragelse og undervisning, og hvor hjælpevidenskaber som bl.a. filosofi, psy-
kologi og sociologi har været centrale holdepunkter gennem tiden. Det drejer sig om et 
teoretisk felt, hvor pædagogiske teorier, pædagogiske  temaer og pædagogiske begreber er 
genstand for undersøgelser, refleksioner og (komparative) analyser. Pædagogik er i den 
forstand et videnskabeligt afgrænset felt, og herunder kan der så iagttages subdiscipliner 
som f.eks. socialpædagogik, skolepædagogik, voksenpædagogik, specialpædagogik og 
førskolepædagogik.  
 
Disse discipliner er så at sige et eget niveau, hvor genstandsfeltet er teorier inden for den 
enkelte subdisciplin. Inden for skolepædagogikken handler det om metodik, medier og 
didaktik. Hvor begrebet didaktik her vil blive defineret som teorier om undervisningen og 
dens planlægning. 
 
Det foranlediger til endnu en præcisering, der handler om iagttagelse af teori og praksis. 
Teori og praksis hænger sammen, men er ikke struktureret i et hierarki. Hverken teori 
eller praksis har ophøjede positioner i forhold til hinanden. Der er således ikke tale om, 
at teori kan være handlingsanvisende for praksis, og heller ikke om, at praksis skal udvik-
le sig til en teori, - hvilket i den sidste ende kan resultere i, at teori så at sige fortæller, 
hvordan praksis bør være, det vil sige foreskrivende for praksis, - og så er vi tilbage, hvor 
teorien har forrang. Sagt på en anden måde; udvikling af pædagogisk teori er ét, - og ud-
vikling af pædagogisk praksis er noget andet 14.  
Praksis er ikke anvendt teori. Praksis kan gøres til genstand for refleksioner, hvilket kan 
inkludere teori. Pointen er, at pædagogisk teori15 kan støtte en reflekteret praksis ved 
                                                 
14 Her kan  henvises til Mathiasen, H. (2000), hvor begreberne pædagogik og didaktik udfoldes i forbin-
delse med en diskussion af begrebet IKT-pædagogik. 
15 Her vil pædagogisk teori betegne teorier om pædagogik, såvel de primært handleanvisende og de me-
re metateoretiske teorier, der kan bygge på f.eks. etik, filosofi, psykologi, antropologi,  etnografi, socio-
logi. Pædagogisk praksis vil her betegne lærerens praksis i en uddannelsesorganisation. 
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f.eks. en eksplicit begrebssætning, som giver praksis mulighed for at reflektere over egen 
praksis.16

Praksis fungerer og opretholdes inden for ét sæt af specifikke koder og programmer (lo-
gikker), og teori, her med fokus på videnskabssystemet, fungerer og opretholdes inden 
for et andet sæt af koder og programmer, der netop er koblet til dette system.17  
 

 
2.3 Undervisningsbegrebet  
 
Begrebet undervisning er i flere sammenhænge kædet sammen med fænomener som  
fjernundervisning, fleksibel undervisning, klassebaseret undervisning osv. Disse beteg-
nelser relaterer sig ofte til det organisatoriske perspektiv. 
 
Når det drejer sig om begrebet undervisning, vil dette begreb her blive beskrevet som 
den specifikke form for kommunikation, der har som formål at forandre mentale struktu-
rer. I nærværende rapport er fokus på eleverne i forbindelse med konstruktion af viden, - 
men naturligvis også  på lærere og ledere. Det drejer sig om en social aktivitet, hvor 
kommunikation og handling er grundelementer.18 Og det drejer sig om konstruktion, 
dekonstruktion og rekonstruktion af den enkelte elevs mentale strukturer. Med andre 
ord handler det om bevidsthedsstrukturer, (hvilket her ses som tanker, følelser, intuition 
mm.), der fortsat kan udvikle kompleksitet, således at den endnu mere komplekse om-
verden kan mødes med ny erkendelse, med øget indrekompleksitet - og et udtryk for 
viden for den enkelte elev. Udgangspunktet er, at kommunikation kan sætte gang i og 
styrke erkendelsesprocesser. Det handler om kommunikation som videns- og fær-
dighedstilegnelsesfacilitator. 
Det kan dreje sig om elev-/lærer- og elev/elev-kommunikation, og det kan være med 
udgangspunkt i kommunikation i klasselokalet eller om synkron og asynkron kommuni-
kation, - og dermed handler det om bl.a. fysisk tilstedeværelse i et klasselokale og om 
f.eks. hjemmearbejdspladser. Uanset tid og rum handler undervisning om den særlige og 
specialiserede kommunikation19, hvis intention er at forandre elever.20

                                                 
16 Dale (1998): Refleksion over egen praksis behandles i denne bog. Her anføres bl.a. tre kompetenceni-
veauer, K1: det at gennemføre undervisningen, K2: det at planlægge og evaluere undervisningen og K3:  
handler om at kommunikere på grundlag af en didaktisk teori og samtidig fortsat udvikle egen teori, et 
vigtigt element er kritisk analyse. K3 niveauet er væsentligt, men ofte fraværende  i det pædagogiske 
professionssystem. 
17 Luhmann, N., (2000): Her arbejdes der med sociale systemer, deres uddifferentiering og de fungeren-
de koder og programmer inden for de enkelte systemer.   
18 Luhmann, N.: (1986), s. 73,  s. 97f. og  Luhmann, N.: (1991) i dansk oversættelse  (1993) s. 163.    
19 Luhmann (1991): Her behandles mange begreber, bl.a. pædagogik, didaktik, undervisning, viden, so-
cialisation mm. 
   Luhmann (1986): Her behandles bl.a. kommunikation og forståelsesdimensioner i undervisning.  
20 Men nødvendigvis også lærere. Ingen er i princippet ”de samme” efter en hændelse, kommunikativ 
eller ej, de  mentale strukturer er under stadig forandring, omstrukturering.   
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Når begrebet tilstedeværelse nævnes, er det for at fremhæve, at der her er tale om face-
to-face -sammenhænge (f2f-sammenhænge), hvilket i sit udgangspunkt har fundamentalt 
andre konditioner for kommunikationen end den i skrivende stund mest anvendte net-
medierede kommunikation, her kaldet SNACK (Skriftlig Nedmedieret Asynkron Com-
puterbaseret Kommunikation).  
 
I kapitel 3 og 4 udfoldes kommunikationsbetingelser i forskellige kommunikationsfora. 

 
 
2.4 Læringsbegrebet  
 
Læring vil her blive defineret som de perceptions- og kognitionsprocesser, det enkelte 
individ via egne operationer benytter til forandring og udvikling af egne mentale strukturer. 
Denne fortsatte konstruktion af vidensstrukturer - relateret til det enkelte individ - byg-
ger på allerede opbyggede mentale strukturer. 21   
      
Erkendelse er knyttet til det enkelte individ, og det er det enkelte individ, der kan lære sig 
noget. Der er derfor ikke tale om, at viden kan opfattes som en substans, der f.eks. af 
læreren kan overføres til eleven22. Overførelsesmetaforen er ikke relevant i nærværende 
teoretiske ramme. Ingen viden forstået som en substans forlader læreren, når denne un-
derviser efter en ”traditionel lærerformidlet klassebaseret undervisning”. Det er derfor 
ikke en substans af viden, der så at sige kan overføres fra lærer til elev, - eller fra elev til 
elev eller fra lærer til lærer. Konsekvensen af dette er, at hver enkelt elev i princippet sid-
der med hver sin specifikke forståelse af et fagligt indhold, - eller for den sags skyld en 
praktisk eller administrativ meddelelse. Hver enkelt elev (lærer og leder) vælger forståelse 
ud fra sin egenkompleksitet, sit ”mentale beredskab”. Med andre ord er sprog og tanker 
– bevidsthedsaktiviteter og kommunikation - ikke i deres udgangspunkt ækvivalerende. 
  
Der kan ikke med henvisning til en naturlov arbejdes - pædagogisk og didaktisk - med en 
stadig kumulerbar videnstilførelse. Erkendelsesprocesser er ikke sådan at gribe eller be-
gribe og givetvis komplekse i en grad, der gør det vanskeligt at håndtere for såvel den 
lærende som læreren.       
 
Læreren bliver i denne optik vigtig, givetvis vigtigere end uddannelsessystemet i mange 
sammenhænge har givet udtryk for. Kriteriet for at tale om god undervisning kan bl.a. 
specificeres til begrebet forståelse,23 og hvis dette skal gælde, må læreren forsøge at pejle 
sig ind på hver enkelt elevs forståelse, hvilket kun kan ske ved at kommunikere med ele-

                                                 
21 Luhmann (1988): Her behandles bl.a. erkendelsesbegrebet  i en systemteoretisk ramme. 
22 Mathiasen (2002), s. 60 ff. 
23 Luhmann, (2000): I Sociale systemer kap. 4 behandles selve kommunikationsbegrebet. En bearbejd-
ning findes i Luhmann, N. (1986), s. 101 i artiklen Systeme verstehen Systeme. 
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verne. Læreren må så at sige have som hensigt at undersøge forståelse - elevernes forstå-
else af det aktuelle tema for den undervisningsrelaterede kommunikation.   
 
Ud fra den valgte systemteoretiske tilgang har vi ikke adgang til hinandens tanker, hinan-
dens erkendelsesprocesser eller de mentale strukturer, da systemer er operativt lukkede. 
En måde, hvorpå en lærer og en elev kan øge sin viden om erkendelsesprocesser og 
mentale strukturer hos hinanden, som de giver sig  udtryk i kommunikation og handlin-
ger, er ved at spørge til den enkeltes valg og handlinger. ”Hvorfor vælger du at gøre det 
på den måde?”, ”Hvorfor er du interesseret i netop det?”, ”Hvad kunne du forestille dig, 
at resultatet ville blive?”24

Lærere og elever får derved en central funktion i forhold til den enkeltes muligheder for 
at lære. Ved at indgå i det kommunikative system ligger der så at sige en gensidighed ind-
lejret. Det gælder ansvar for såvel egen læring som for det at stille sig til rådighed  for en 
anden, der ønsker at afprøve sin forståelse.  
 
Det teoretiske udgangspunkt er, at undervisning (kommunikative aktiviteter i et socialt 
system) og læring (bevidsthedsaktiviteter i et psykisk system) er to forskellige ting, der så 
at sige er henført til forskellige typer systemer, og de er hinandens forudsætning. Pointen 
er, at forståelse kræver, at der er nogen at kommunikere med med henblik på at prøve 
sin forståelse af25.  
En god undervisning kræver derfor, at det sociale system, eksempelvis klassen, holdet og 
gruppen, kan præstere deltagere, der så at sige vil deltage i undervisningen – i den under-
visningsrelaterede kommunikation. Det kræver intentioner om at deltage i undervisnin-
gen og dermed i kommunikationen. Det handler om, at lærere og elever sammen kan ud-
vikle gode betingelser for muligheder for læring - egen læring - og forståelse - egen for-
ståelse - jf. den systemteoretiske ramme. 
 

 
2.5 Begreberne kvalifikation og kompetence 
 
I denne rapport skelnes der mellem begreberne kvalifikation og kompetence, idet en  

                                                 
24 Luhmann, N. (2000): I kap. 4 behandles kommunikationens usandsynlighed og hvilke muligheder, 
der er for at gøre kommunikationen mere sandsynlig, og dermed muligheden for at kommunikationen 
forstås af kommunikationsdeltagerne. Ved at spørge eleverne om deres valg, kan læreren (og det er så at 
sige den eneste mulighed, læreren har) få mulighed for at deltage som kvalificeret kommunikationspart-
ner og dermed som lærer. 
Her kan yderligere henvises til Rasmussen, J. (1996), hvor netop kommunikation og forståelse behand-
les ud fra et succeskriterium. 
25 Denne tilgang til undervisning og læring er inspireret af N. Luhmanns systemteori, erkendelsesteori 
og kommunikationsteori.  
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sådan skelnen  ses som frugtbar, når det drejer sig om specifikke kvalifikations- og kom-
petencediskussioner, som denne rapport muligvis kan bidrage til at aktualisere26. 
 
Kvalifikationer defineres som faktuel viden og faglig viden - det at vide at, vide hvor, 
hvordan, hvorfor, hvornår, hvad. Kvalifikationer danner fundamentet for kompetencer, 
som defineres som det at bruge sine kvalifikationer – det, man gør i den givne situation. 
Kompetencer kræver så at sige refleksivitet såvel i et individuelt læringsperspektiv som et 
socialt læringsperspektiv. 
 
Kvalifikationer og kompetencer er i et stadigt afhængighedsforhold i den forstand, at 
man ikke - i dette perspektiv - som udgangspunkt er kompetent, men kompetence kan 
hjælpe i den fortsatte (livslange) kvalificerings- og kompetenceudvikling. De tidligere 
nævnte formuleringer i de udvalgte policy-papers om henholdsvis styrkelse af studie-
kompetence, faglig fordybelse og faglighed kan således ses som et gensidigt og stadigt 
afhængighedsforhold.  
 
Betydningsindholdet af kompetencebegrebet skal ses i forlængelse af en karakteristik af 
samfundet som komplekst og polycentrisk. Det afføder det stadig aktuelle spørgsmål: 
”hvordan man gør sig kvalificeret” 27. De kompetencer, der i nærværende sammenhæng 
ville kunne tilfredsstille et hyperkomplekst samfunds krav til den enkelte person, er med 
Qvortrups betegnelser: ”refleksionskompetence” (”at lære at lære/omlære individuelt”), 
”relationskompetence” (”at lære at lære/omlære kommunikativt”) og ”meningskompe-
tence” (”at lære at lære/omlære i og som et socialt fællesskab”)28.  
 
På den aktuelle baggrund kunne en diskussion med reference til en skelnen mellem kvali-
fikationer og kompetencer efterfølgende tage udgangspunkt i spørgsmålet: Hvilke orga-
niseringer af undervisningen faciliterer hvilke kvalifikationer og kompetencer?  
 
Spørgsmål som: Hvilke IT-anvendelser faciliterer udvikling af hvilke typer faktuel viden? 
Refleksivitet? Metarefleksivitet? er spørgsmål, som denne rapport forsøger at aktualise-
re29. Det er spørgsmål, som er et væsentligt udgangspunkt ikke kun for nærværende rap-
                                                 
26 Qvortrup anvender begrebet kvalifikation i forbindelse med betegnelsen ”faktual viden”, hvilket giver 
afsæt til kort (ud over kompetencebegrebet) at  nævne yderligere to begreber, som Qvortrup indfører i 
en videnshierarkisk struktur (uden hermed at sige at det gælder om at nå et bestemt niveau. Niveauerne 
er indbyrdes afhængige);:”kreativitet” og ”kultur”. I denne model arbejdes der således med fire indbyr-
des afhængige kategorier, ”vidensformer”: kvalifikationer, kompetencer, kreativitet og kultur, som hver 
har tilknyttet en ”færdighedsform”: henholdsvis faktuel viden, refleksivitet, metarefleksivitet og almen 
dannelse. Dette, af bl.a. systemteorien inspirerede eksempel på et blik på samfundets krav til den enkel-
te person, giver et udgangspunkt for en dannelsesdiskussion og en mulighed for at præcisere, hvad en 
IT-anvendelse så at sige skal facilitere, og efterfølgende hvordan dette kan organiseres. 
27 Qvortrup, 2001, s. 24 . 
28 Qvortrup, 2001, s. 2f. 
29 Her kan henvises til Bind II, bilag 2 og bilag 4. 
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port, men også for den efterfølgende rapport, hvor en større erfaringsfunderet empiri 
forventes at kunne udfolde disse.  
 

 
2.6 Begreberne projektarbejde, emnearbejde og tværfaglighed 
 
Undervisningen kan i princippet organiseres ud fra fire principper, som i første omgang 
så at sige fordobles, når både f2f- og SNACK-baserede undervisningsorganiseringer ak-
tualiseres30: 
 

 
Tilstedeværelsesforløb  Netmedierede forløb 

 
                 Holdorganiseret                       Holdorganiseret 
 
                 Gruppeorganiseret                   Gruppeorganiseret 
 
                 Parorganiseret                       Parorganiseret 
 
                 Individuelt organiseret                       Individuelt organiseret 
 
  
Figur 2: Kommunikationsfora og organiseringsprincipper 
 
 
Valg inden for disse forskellige måder at organisere undervisningen - kommunikationen 
-  på i henholdsvis hold, gruppe, par og individuelle forløb er én af mange parametre, der 
indgår i den fortløbende planlægning og begrundelse af undervisningen.   
 
Inden for hver af disse organisationsformer er det i princippet muligt at koble begreber-
ne projektarbejde og emnearbejde samt enkeltfaglige og tværfaglige forløb. Med andre 
ord drejer det sig om en forståelsesramme, hvor projektorganiserede, emneorganiserede, 
enkeltfagligt  og tværfagligt organiserede forløb ses som specifikationer i forhold til valg 
af overordnet organisationsprincip. 
 
Projektarbejde defineres her som problemorienteret og deltagerbesluttende arbejde i den 
forstand, at eleverne selv skal igennem en ”forundringsfase”  - hvor problemformulerin-
gen tager form. Eleverne har et ansvar for planlægning og styring af projektarbejdet. I 
emnearbejde er det (ofte) læreren, der anslår temaet, og eleverne beskriver og svarer på 
spørgsmål. Det skal bemærkes, at denne skelnen ikke bruges af alle lærere, hvorfor be-
tegnelsen projektarbejde i flere af de iagttagne forsøgssammenhænge bærer præg af at 
være det, der i den anlagte begrebsramme er benævnt emnearbejde. 

                                                 
30 En udfoldelse kan læses i Mathiasen ,H. (red.) 2003: It og læringsperspektiver. Kbh.: Alinea. 
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I et didaktisk perspektiv kan projekt- og emnearbejdsorganiserede undervisningsforløb 
således invitere til en diskussion om  formål og mål med netop den valgte organiserings-
form. Spørgsmål som, hvilke kvalifikationer og kompetencer forventes der ved netop 
dette valg af organiseringsmåde, aktualiseres herved.   
 
Med hensyn til faglighed skelnes der her mellem enkeltfaglighed og tværfaglighed i for-
ståelsen, at flere fag inddrages for at udfolde et tema, når begrebet tværfaglighed benyt-
tes. 
 
 

 
Tilstedeværelsesforløb  Tværfagligt  Netmedierede forløb 
 

  Projektarbejde   
                Holdorganiseret                             Enkeltfagligt             Holdorganiseret 
                              Emnearbejde  
  Emnearbejde       Tværfagligt 
                                         Projektarbejde  
                                                       Enkeltfagligt            

  Gruppeorganiseret                                                    Gruppeorganiseret 
 
                 
 

  Parorganiseret                                                     Parorganiseret 
 
                 

 Individuelt organiseret                                         Individuelt organiseret 
 
 

 
Figur 3: Kommunikationsfora, organiseringsprincipper samt formål -, mål - og indholdsrelaterede 
planlægningsvalgmuligheder. 
 
 
Ovenstående figur illustrerer, at inden for det enkelte kommunikationsforum - den aktu-
elle undervisningsorganisering – ligger mulighed for nye valg. Det drejer sig om pædago-
gisk begrundede didaktiske valg ud fra et formuleret mål med undervisningen. De mulige 
valg er her specificeret i begreberne projektarbejde og emnearbejde. Disse didaktiske 
beslutninger kan suppleres med beslutninger om tværfaglighed og enkeltfaglighed. 
 
Der kan således ekspliciteres pædagogiske og didaktiske overvejelser i forbindelse med 
valg af kommunikationsfora og tematisk organisering. Spørgsmål som, hvilke kvalifikati-
oner og kompetencer søges opfyldt ved at organisere eksempelvis et projektarbejde som 
individuelt primært netmedieret kommunikation, træder frem i en sådan systematik og 
inviterer til refleksion og pædagogiske begrundelser.  
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2.7 Begrebet undervisningsdifferentiering 
 
Begrebet undervisningsdifferentiering skal her forstås som et princip for undervisningen, 
hvor vejen, ad hvilken den enkelte elev når det fælles mål, er knyttet til den enkelte elev. 
Med andre ord er udgangspunktet for princippet om undervisningsdifferentiering at gøre 
forskel, ud fra den antagelse, at hver elev er unik og dermed har sit unikke ”mentale be-
redskab” til at iagttage omverden med. Nogle kan (i perioder) nøjes med lærerens ord og 
bogens tekst, andre kan have glæde af mere auditive fremtrædelsesformer suppleret med 
animationer osv.  
 
Læreren er helt central i denne proces, idet læreren skal stille sig til rådighed i den daglige 
kommunikation såvel for den enkelte elev som for klassen/holdet. Læreren skal via 
kommunikation med den enkelte elev kunne skabe sig et billede af elevens måde at iagt-
tage sin omverden på og derudfra kunne vælge undervisningsmedier og tilrettelægge læ-
ringsmiljøer for den lærende. Det drejer sig ikke om en individualismetænkning, men om 
at skabe et fundament for individuelle læringsmiljøer og samarbejdende læringsfællesska-
ber.    
 
Computerens multifunktionalitet giver historisk set nogle muligheder, som ikke før har 
været til stede. Ud over at ”digitalisere” velkendte teknologier som skrive-, regne- og 
tegneredskaber, der er basis i et veludstyret pennalhus, giver computeren muligheder for 
at mediere informationer i forskellige fremstillingsformer. Heri ligger computerens muli-
ge faciliteringspotentiale, når det drejer sig om undervisningsdifferentiering. 
 
Men computeren i sig selv kan ikke undervisningsdifferentiere. Det kræver pædagogiske 
og didaktiske valg udført af de professionelle, og som de helt centrale i dette arbejde er 
lærerne. 
De rette betingelser er sjældent en traditionel organisering i samme klasse, samme alder, 
samme skema som ramme for samme fag og samme lærere. Begrundelsen for dette lig-
ger i den enkelte elevs unikke mentale beredskab, når omverdenen skal iagttages.   
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3. Undervisningsmiljøer – mulige kommunika-
tionsfora 
 
 
 
3.1 Når skoledagen tilbringes på skolen 
 
Mange forsøg inden for rammerne af udviklingsprojektet ”Det virtuelle gymnasium” 
tager udgangspunkt i etableringen eller videreudviklingen af et intranet, hvor dette an-
vendes i forbindelse med kommunikation såvel af administrativ art som i forbindelse 
med undervisning. Formålet med dette er at give elever og lærere mulighed for at få ad-
gang til et digitaliseret informationsflow, som tidligere har været organiseret i dueslag og 
tavleorganiserede lektie- og afleveringsdeadlines mm. Der er således flere typer af intra-
netfunktioner og dermed flere typer af aktiviteter, bl.a. konferenceaktiviteter. Det skal 
næves, at intranettet på flere skoler også fungerer som en elektronisk opslagstavle og 
som digitaliserede udtryk for traditionelle kommunikationskanaler på institutionen. 
 
Netbrugen kan opdeles i tre kategorier (SNACK-kategorier):  
 

• Kategori a: 
Undervisningsrelaterede administrative rutiner. Denne kategori omfatter envejskommunika-
tion fra lærer/elever til elever, hvor læreren eksempelvis meddeler lektier, forløbs-
oversigter m.v. 
 
• Kategori b: 
Undervisningsrelateret kommunikation  som dialog - hvilket  kræver minimum en tråd af 
tre meddelelser - og hvor minimum to personer er involverede. Det kan dreje sig om 
en dialog mellem lærere og elever eller mellem eleverne indbyrdes. Kriteriet i denne 
kategori er, at temaet for kommunikationen kan karakteriseres som værende fagligt. 
Det kan f.eks. være en konference, hvor elever stiller faglige spørgsmål, og lærer og 
elever inviteres til at svare. Det kan være dialoger mellem en lærer og en elev i for-
bindelse med f.eks. et processkrivningsforløb, opgaveevaluering, som viser sig at 
kræve en dialog osv.  

 
• Kategori c: 
Anden kommunikation af administrativ karakter som f.eks. informationer fra administra-
tionen om fravær, karakterer mm. er inkluderet i denne kategori. Andre informatio-
ner kommende eksempelvis fra studievejledere, ledelse osv. hører også til i denne ka-
tegori.  
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Elever, lærere og ledere bruger gerne de tre nævnte kategorier. Det skal samtidig nævnes, 
at følgeforskningsenheden ikke i denne første projektperiode har kunnet iagttage forsøg, 
hvor alle tre kategorier i en mere omfattende og konsekvent form er blevet udnyttet i 
skolehverdagen.31

 
Følgeforskningens empirisk funderede iagttagelser fra skolebesøg og aktuelle undersø-
gelser inden for området har vist, at det primært er lektieinformation fra lærer til elev 
samt elektroniske afleveringer fra elev til lærer - som så tilbageleverer en rettet papirud-
gave eller digital udgave til eleverne - der er aktualiseret, når det drejer sig om aktiviteter 
under kategori a, undervisningsrelaterede administrative rutiner. 
 
Aktiviteter under kategori b, undervisningsrelateret kommunikation, er ikke fremherskende på 
forsøgsskolerne. Det drejer sig ofte om envejskommunikation uden forventning om ef-
terfølgende dialog.  
 
Forskningen på feltet kan understøtte disse iagttagelser, og her skal nævnes, at præmis-
serne for SNACK er fundamentalt forskellige fra f2f-kommunikation, hvilket i praksis 
betyder, at elever og lærere i høj grad foretrækker tilstedeværelseskommunikation, når 
det drejer sig om undervisningsrelateret kommunikation.32. 
 
Når det drejer sig om tilstedeværelsesundervisning, hvilket her forstås som det at være 
fysisk til stede, viser det sig, at SNACK-kategori b, undervisningsrelateret kommunikati-
on, ikke hidtil har udfoldet sig som et afgørende vigtigt og nødvendigt kommunikations-
forum, da kommunikationens vilkår - ifølge såvel forskning som de konkrete praksiserfa-
ringer - har  vanskeligere vilkår for at kunne opretholde sig selv. Derfor opleves ”døde 
konferencer” og frustrerede konferenceindlægsydere, og  f2f-kommunikation foretræk-
kes. 
 
Når elever og lærere har muligheden for f2f-kommunikation, vælges denne form således 
i langt de fleste tilfælde, og begrundelsen for dette er primært  tiden, forstået som en 
knap ressource . Det går hurtigere at kommunikere i f2f-sammenhænge sammenlignet 
med det at skulle formulere en skriftlig meddelelse, og fejltolkninger kan hurtigere korri-
geres33. Derudover er status af en skriftlig meddelelse af en anden beskaffenhed, idet 

                                                 
31 Godt 80 % af elever og lærere anslår ifølge Bind II, bilag 5, at IT i det første projektår har været an-
vendt  mellem 0% og 15% af undervisningstiden. Det skal her nævnes, at spørgeskemaundersøgelsen i 
sin helhed ikke har taget højde for forsøgenes forskellighed. Det gælder forhold som tidsmæssig ud-
strækning, forsøgsformål, indholdsvalg og konkret afviklingsperiode. Da undersøgelsen ikke inddrager 
den konkrete IT-anvendelse i de specifikke konkrete skoleforsøgskontekster, kan undersøgelsen pri-
mært give et billede af nogle tendenser.  
32 Bl.a. Mathiasen, H., 2002, Mathiasen, H. og P. Rattleff, 2002.  
33 I bind II, bilag 7 udfoldes dette tema på baggrund af skolernes midtvejsrapporter. 

 24  



denne kan genfindes og reintroduceres i nye sammenhænge, hvilket kan være hensigts-
mæssigt i læringsøjemed. Det stiller samtidig indholdsmæssige krav set i relation til bl.a. 
muligheden for en reintroducering i den oprindelige sammenhæng eller i nye kontekster. 
Man skriver ikke hvad som helst til hvem som helst. 
 
På de fleste skoler er aktiviteter under kategori c, anden kommunikation af administrativ ka-
rakter, blevet fast rutine.  
 
Her skal nævnes, at IT-anvendelsesfeltet kan iagttages som en bredspekteret størrelse, i 
den forstand at trods ovenstående beskrivelse af betingelser og præferencer for hen-
holdsvis netmedieret skriftlig kommunikation og f2f-kommunikation, er der nogle ele-
ver, der i større grad benytter SNACK. 34 I et af udviklingsprojekterne har lærerne iagt-
taget, at mange elever med flerkulturel baggrund er meget aktive i klassens SNACK-
forum. De er ofte de første, der bidrager med indlæg og bidrager efterfølgende aktivt 
med indlæg. Lærerne tolker disse elevers relativt høje aktivitetsniveau som et udtryk for  
”at komme ud og positionere sig”, da ”de ellers ikke kommer meget ud”.35   
 
Når det drejer sig om f2f-kommunikation, er muligheden  for hurtig korrektion af mis-
forståelser og muligheden  for at tolke på andet end det skrevne så som gestik, intonati-
on mm. til stede, hvilket gør denne kommunikationsform effektiv set i et tidsperspektiv, 
men ikke nødvendigvis altid i et læringsperspektiv. Set i et læringsperspektiv ligger der i 
skriftligheden mulighed for at reflektere over indholdet i meddelelsen, reflektere over de 
skriftlige formuleringer (meddelelsens form), skrive uden afbrydelser, reflektere over den 
færdige meddelelse, (skal den overhovedet sendes), reintroducere tidligere meddelelser 
osv. Og denne mulighed for tid til refleksion anses i et læringsteoretisk perspektiv  for at 
være et potentiale.  
 

 
3.2 Når skoledagen periodevis ikke tilbringes på skolen 
 
På nogle skoler er undervisningen i perioder organiseret som en blanding af forskellige  
undervisningsformer. En kombination af SNACK og f2f-baserede organiseringer af un-
dervisningen, hvor der i ”fysisk” forstand er tale om såkaldt ikke-tilstedeværelsesunder-
visning (ikke på skolen). 
 
Undervisningsorganiseringer i fora som SNACK-kategori a, undervisningsrelaterede 
administrative rutiner, og kategori b, undervisningsrelateret kommunikation, koblet med 
f2f-fora (fysisk tilstedeværelseskommunikation) kan således anvendes i to principielt for-
skellige grundformer. De kan foregå som et led i en tilstedeværelsesorganiseret undervis-

                                                 
34 Dette udfoldes i bind II, bilag 2. 
35 Ibid. 
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ning og i en ikke-tilstedeværelses-organiseret undervisning. Der kan således tænkes i flere 
variationer af disse to grundformer. Som et eksempel på ikke-tilstedeværelsesorganiseret 
undervisning kan nævnes projektperioder, hvor nogle skoler har valgt at lade eleverne 
arbejde forskellige steder - enten på skolen eller hjemme. Andre skoler har valgt en or-
ganisering af undervisningen inden for de gældende skematekniske rammer, hvor elever-
ne har få timer spredt på en uge i bestemte perioder i et enkelt fag. Nogle skoler har 
valgt at dedikere en eller flere dage pr. måned til ikke-tilstedeværelsesorganiseret under-
visning. Det mest vidtgående, følgeforskningen har mødt (på en enkelt skole), er et se-
mesterforløb, hvor undervisningen er organiseret som to dage med ikke-tilstedeværelses-
undervisning og tre dage med klassebaseret tilstedeværelsesundervisning.  
 
Det generelle billede af de blandede organiseringsformer i de enkelte undervisningsfor-
løb tager udgangspunkt i eksempelvis en enkelt dag, fire formiddage fordelt på fire uger 
eller udelukkende det enkelte fags timer i den skemalagte lektionsplan i en kort periode. 
 
Ifølge eleverne er ikke-tilstedeværelsesorganiseret undervisning en organisationsmåde, de 
gerne vil fortsætte med, men ikke når det drejer sig om enkelte timer i løbet af skoleda-
gen eller lignende forløb, hvor det reelt ikke er et alternativ til den skemalagte hverdag, 
fordi de i forvejen skal være på skolen til de øvrige skemalagte timer. På den anden side 
ønsker eleverne ikke at deltage i længerevarende eller for den sags skyld permanente ik-
ke-tilstedeværelsesorganiseret undervisningsforløb, men ser denne organisationsform 
som et alternativ til den traditionelle klassebaserede organisering i sammenhængende 
perioder i løbet af skoleåret. De ønsker at være sammen med andre, og det skal være i 
f2f-kontekster, gruppe- eller parorganiseret som udgangspunkt.  
 
Eleverne på de besøgte skoler er enige om, at projektforløb er velegnede som ikke-
tilstedeværelses-organiseret undervisningsforløb og vil gerne have sat perioder af i løbet 
af skoleåret til sådanne aktiviteter. Forsøgslærerne giver udtryk for samme holdning til 
sådanne forløb, men er samtidig skeptiske, hvad angår den faglige fordybelse. Flere lære-
re mener ikke, at eleverne netop i deres fag når en faglig fordybelse, som den traditionel-
le klassebaserede lærerformidlede undervisning giver mulighed for. Til gengæld mener 
lærerne, at eleverne har mulighed for at lære at håndtere den frihed, det indebærer at væ-
re projektdeltager, og at de færdige produkter i flere tilfælde er af en anden art og rele-
vante, men også er noget, der ikke direkte kan bruges i den snævre faglige kontekst.36  
 
Når elever og lærere interviewes om forskellige organisationsformers mulighed for ud-
vikling af kvalifikationer og kompetencer er det oftest kompetencerne, der bliver frem-
hævet, når organisationsformerne er andet end den traditionelle f2f-baserede klasseun-
dervisning. Det at kunne samarbejde, være ansvarlig over for de andre i gruppen og have 

                                                 
36 Interview, HMR2, HMV1, HMO1. Temaet udfoldes i bind II, bilag 2, bilag 4 og bilag 5.   
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selvdisciplin er egenskaber, der kan udvikles ved disse organisationsformer.37 En elev 
formulerer det på denne måde:  
  

Jeg kan altså godt lide at finde ud af ting selv, altså mere projektagtigt, men det kræver, at jeg er 
sammen med nogen, der gider arbejde seriøst. Free loaders er et problem både for dem selv og for 
de grupper, de kommer i. Free loaders får intet ud af gruppearbejde. Og når de ikke har læst 
kan de andre ikke regne med dem, og så går det i fisk […] når der er tale om det rent faglige, 
så er der dem, der er gode, dem der er svage og så free loaders, som er dem der ikke gider, dem 
som har et lavt ambitionsniveau. Free loaders kan sagtens være fagligt dygtige, de kan også være 
fagligt svage. Men problemet med dem er, at de ikke gider skolen.38   

 
Heri ligger der en generel problemstilling, som ikke kun vedrører nærværende udvik-
lingsprojekt, men med de øgede muligheder for deltagelse i varierende former for kom-
munikationsfora og de dertil hørende øgede krav til refleksions-, relations- og menings-
kompetence (studiekompetence) forstærkes denne problematik.  
 
En anden interessant problematik, som ligeledes ikke kun vedrører brugen af IT, er 
spørgsmålet om faglig fordybelse og undervisningsformer. Både lærere og elever er enige 
om, at klassebaseret lærerformidlet undervisning er vigtig. Lærerne mener, at de har 
”bedre styr på”, at eleverne får præsenteret pensum, og eleverne føler sig trygge, fordi 
lærerne ved, hvad der skal til.39  
 
Spørgsmålet er, om kvalifikationer (faglig viden) og ovennævnte kompetencer så at sige 
kunne drage fordel af hinanden - om der kunne være tale om aktualisering af en synergi-
effekt. I den her anlagte teoretiske ramme vil en skelnen mellem undervisningsorganise-
ringsformer og faglig fordybelse ikke nødvendigvis gå på en skelnen mellem traditionel 
klassebaseret undervisning og så andre former for organisering af undervisningen. Det 
behøver ikke fremstå som en gordisk knude, hvis udgangspunktet er, at kommunikation 
fremmer forståelse, og at de valgte kommunikationsfora  netop skal aktualiseres med 
henblik på faglig forståelse og fordybelse. Med andre ord kvalifikationer og kompetencer 
er gensidigt afhængige af hinanden, og derfor er muligheden for at vælge netop det 
kommunikationsforum, den organiseringsform, som faciliterer udviklingen af de ønske-
de kvalifikationer og kompetencer. Her vil der givetvis være forskel på de enkelte fagom-
råder. Nogle temaer egner sig til fællesgennemgang og diskussion, andre til individuelle 
eller gruppebaserede forløb. En fagspecifik tilgang til dette er ikke denne rapports ærin-
de. Her kan henvises til årsrapporterne fra de skoler, der har fokuseret på de enkelte 
fag.40  
 
                                                 
37 Interview, HMV1, HMR2, HMO1, HMVA1, HMH1. 
38 Interview, HM V1.  
39 Interview, HMV1, HMR2, HMO1, HMVA1, HMH1, HMCGEPL1, HMCGEPF1.  
40 Her henvises til Bind II, bilag 7, hvor en oversigt over skolernes forsøg er til rådighed. 

 27  



På en af de forsøgsskoler, følgeforskningsprojektet har besøgt, fortalte hf-kursisterne, at 
de ikke brød sig om SNACK-forløb, her organiseret som tilstedeværelsesorganiseret un-
dervisning, fordi de manglede lærerkontaktmulighed både i SNACK- miljøet og i en f2f-
sammenhæng. Undervisningen var tilrettelagt som en dobbelttime for tre klasser med 
forelæsning af en af de tre faglærere, en dobbelttime i tilstedeværelsesorganiseret under-
visning og SNACK miljø og en dobbelttime, hvor en halv klasse og en lærer deltog i et 
tilstedeværelsesorganiseret undervisningsmiljø. Hf-kursisternes kommentar ved slutnin-
gen af året (2002) var, at de ønskede SNACK- lektionerne erstattet med timerne, hvor en 
lærer til en halv klasse var formen. Det er således ikke et besparelseshensyn, der skal væ-
re udgangspunktet. Hf-kursisterne mener, at frugtbare læringsmiljøer kræver gode kom-
munikationsmuligheder, og det betyder mere lærerkontakt, vel at mærke ikke i form af den 
traditionelle klassebaserede lærerformidlende karakter, men i forbindelse med eksempel-
vis opgavearbejde, tolkning af tekster på nettet og ”med en og gerne flere lærere i den 
anden ende”41. Hf-kursisterne på denne forsøgsskole mente i øvrigt, at det var en god 
ide at slå flere klasser sammen, så alle fik mulighed for at overvære alle de tilknyttede 
lærere i formidlingssituationer, fordi lærerne formidlede på forskellig måde, og dermed 
”talte” til forskellige typer hf-kursister.  
 
Med hensyn til fraværsregistrering har forsøgsskolerne budt på forskellige modeller. En 
model, som nogle skoler benytter, kan beskrives som ”ikke registrering af fravær” for i 
stedet at anvende ”produktregistrering”. En anden model kan beskrives som en ”regi-
strering via logbog/ elevernes egen aktivitetsregistrering” og dermed en digital form for 
”traditionel” registrering42, blot udført af eleverne. Imellem disse modeller for fraværsre-
gistrering ligger der diverse blandingsformer.  
 
Ifølge eleverne skal der være klare retningslinier, hvad angår lærernes forventninger til 
afleveringer, og hvad ”straffen” er for brudte forventninger. En del elever ønsker, at læ-
rerne skal være en kontrollerende og sanktionerende instans, da de ikke vurderer at have 
den fornødne selvdisciplin og ansvarlighed, som anses for påkrævet i den ekspanderende 
frihed, som de ”nye” undervisningsfora giver mulighed for.   

                                                 
41 Interview HMV1. 
42 I bind II, bilag 7 udfoldes dette tema 
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4. Undervisningsorganisering og evaluerings-
former 
 
 
 
Indledningsvis vil internetanvendelse og brugen af digitale undervisningsmedier blive 
beskrevet, derefter vil temaerne undervisningsorganisering og evalueringsformer blive 
behandlet.  
Erfaringer med tværfaglige forløb samt undervisningsdifferentiering vil kort blive berørt. 
 
 
4.1 Internettet 
 
Skolernes anvendelse af internettet som kilde til alternativt undervisningsmateriale er 
ikke et prioriteret fokuspunkt i de valgte skoleforsøg. Det betyder ikke, at tekster og an-
det materiale fra nettet ikke inddrages, men det udgør ikke i sig selv et tema. Det samme 
gælder andre digitale undervisningsmedier som fagspecifikke programpakker, færdig-
hedstræningsprogrammer og  opslagsværker.   
 
Hvis formålet med brugen af nettet er at kunne konstruere viden, er det ud fra den her 
anlagte teoretiske ramme væsentligt, at eleverne kan trække på en refleksionskompeten-
ce. Med andre ord skal eleverne så at sige kunne træde et skridt tilbage og se på informa-
tionerne med et nyt blik. Dette kræver ud over IT-kvalifikationer og -kompetencer også 
faglig viden og kvalifikationer og kompetencer inden for feltet tekstanalyse og kildekritik.  
 
Internet er i en række sammenhænge især i projektperioder ud over som SNACK-fora 
anvendt som informationskilde, men forsøgene har ikke valgt temaer som informations-
søgning, kildekritik og indholdsrefleksion som særlige fokusfelter. Kvalifikationer og 
kompetencer i forbindelse med internetbrug udmøntes således ikke i særskilt et tema i 
dette udviklingsprojekt, hvorfor ekspliciterede erfaringer ikke har været til rådighed for 
tolkning.  
 
Elever møder andre struktureringsformer på nettet, eksempelvis hvad angår måden at 
strukturere informationerne på. Nettet er ikke struktureret og kategoriseret som det al-
mene gymnasiets fagrække, hvilket betyder, at eleverne skal kunne skelne relevante in-
formationer fra ikke relevante i den konkrete fagkontekst. Det giver på den anden side 
elever og lærere mulighed for at inddrage tværfaglige aspekter, da de så at sige tilbyder 
sig selv, når internettet anvendes til informationssøgning.43  
 
                                                 
43 Interview HMT1. 
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4.2 Digitale  undervisningsmaterialer 
 
Sprogfagene anvender i varieret omfang fagspecifikke programprodukter. Eleverne bru-
ger disse i forbindelse med træning af basale færdigheder og som supplement til ”bogen 
til faget”. I de naturvidenskabelige fag anvendes cd-rom og netmateriale ligeledes som 
færdighedstræningsmedier og som supplement til fagbogen. Dette gælder også for de 
samfundsrelaterede områder. Disse programmer anses af lærere og elever som et nyttigt 
supplement, selv om det ikke fylder meget i dagligdagen. En grund til den ikke særlig 
omfattende brug af sådanne programpakker er ifølge lærerne et begrænset udbud af rele-
vante programmer.44 Eleverne er ifølge de foretagne interview glade for muligheden for 
variation af den daglige undervisning i de enkelte fag, hvor eksempelvis den halve klasse 
arbejder med grammatikøvelser (Cd-rom - eller netbaseret) uden for klasselokalet, mens 
den anden halvdel af klassen sammen med læreren diskuterer en tekst. Derudover næv-
ner eleverne, at de er mere aktive, når de skal fortage sig andet end blot ”at sidde i klas-
sen og høre på læreren”45.   
 
Power-point bruges på flere af skolerne til elevpræsentationer. Disse præsentationer kan 
som tidligere overheads og plancher invitere til, at eleverne reflekterer over, hvad de vig-
tigste budskaber i den konkrete kontekst er, og hvilke udtryksformer disse skal formidles 
via. Disse aktiviteter kan iagttages som en udvikling af specifikke kvalifikationer (faglig 
viden) og specielt refleksions- og relationskompetencer. Der er delte meninger blandt 
elever og lærere om anvendelsen af power-pointpræsentationer. Lærerne synes mere po-
sitivt stemte, mens eleverne mener, de bruger for meget tid på at producere selve power 
pointshowet, og at det kan medføre en vis overfladiskhed. Fokus og tid går fra det fagli-
ge indhold til selve formidlingsformen46. Læreren har derfor i sådanne konkrete anven-
delseskontekster en vigtig rolle. Det gælder selve arbejdsprocessen og i forbindelse med 
efterfølgende fremlæggelses- og evalueringsaktiviteter. Ikke mindst drejer det sig om at 
klargøre for eleverne, hvad formålet er med at bruge et præsentationsprogrammel i den 
konkrete kontekst. Hvis formålet er at lære præsentationsprogrammellets forskellige 
funktioner og muligheder, det vil sige, at fokus er på IT-kvalifikationer, så er det netop 
det, eleverne skal bruge tiden på. Er formålet af fagfaglig karakter, skal teknologien na-
turligvis ikke tage fokus. IT skal i en sådan sammenhæng bruges som et redskab til ek-
sempelvis at illustrere, tematisere, klargøre og reducere faglig kompleksitet. Erfaringer 
viser, at det er vanskeligt at fokusere på både teknologien og på det fagfaglige på samme 
tid.47    
 
                                                 
44 Interview, HMR2, HMO1, Mathiasen, H. (2002) Her udfoldes dette tema i forbindelse med et treårigt 
følgeforskningsprojekt.   
45 Interview, HMR2. 
46 Dette udfoldes i Mathiasen, H. 2002, s. 170f. 
47 Mathiasen, H. (2002), kapt. V 
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Ud fra et læringsperspektiv er brugen af digitale undervisningsmedier væsentlig at pege 
på, da disse muliggøre et alternativ til den traditionelle bog til faget og dermed giver den 
enkelte elev mulighed for at finde informationer og informationsmåder, der ikke er mu-
lige med de papirbaserede medier. Her tænkes specielt på de audiovisuelle muligheder. 
Derudover giver internetanvendelse eksempelvis mulighed for at få nye perspektiver på 
de af ”bogen til faget” anlagte perspektiver.  
 
 
4.3 Organisering af undervisning og evaluering   
 
Det har været en grundpræmis inden for uddannelsessystemet, at eksamensforløbet skal 
afspejle den daglige undervisning og omvendt, at den daglige undervisning skal forbere-
de eleverne til eksamen.  
 
Nye måder at organisere undervisningen på har imidlertid synliggjort nogle fundamenta-
le problemstillinger, hvad angår den tilknyttede evalueringsform. 
 
Hidtil har de anvendte evalueringsformer primært fokuseret på evaluering af kvalifikati-
oner. Med nye former for organisering af undervisningen og med et bredere spekter af 
formål og mål, hvad angår kvalifikationer og kompetencer, er en diskussion af evalue-
ringsformer aktualiseret.   
 
Mange skoler har i skoleåret arbejdet med udvikling af undervisningsorganiseringsfor-
mer, og nogle skoler har i den forbindelse inddraget forsøg med intern evaluering. De 
færreste skoler har i deres forsøgsprojekter inddraget nye eksterne evalueringsformer48. 
 
Et tilbagevendende billede fra følgeforskningen 2002/2003 er  

 
[…] at der i gymnasieskolen ofte ikke er en sammenhæng mellem den arbejds-
form, eleverne oplever i undervisningen, og den evalueringsform, de deltager i til 
de endelige eksaminer. Lige såvel som der ikke altid er en overensstemmelse mel-
lem de færdigheder, som eleverne udvikler ved undervisningen, og de aspekter, 
der indgår i evalueringen af eleverne.49

  
Når det drejer sig om mulige undervisningsforløb, hvor IT som medie er aktualiseret, er 
projektarbejde og processkrivning fremtrædende eksempler ifølge elever og lærere50. I 
den forbindelse skal det nævnes, at udvikling af IT-medierede logbøger og portfolio som 
et middel til løbende intern evaluering er beskrevet i flere forsøg. Dermed er den skriftli-

                                                 
48 Udfoldes i Bind II, bilag 2. 
49 Bind II, bilag 2.  I denne delrapport udfoldes temaet om arbejdsformer og evalueringsformer. 
50 Bind II, bilag 2 udfolder dette tema. 
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ge kommunikation et væsentligt fundament for undervisningen, for den undervisningsre-
laterede kommunikation og for den løbende evaluering. Spøgsmålet er, om sådanne fora 
også vil kunne indgå i en ekstern evaluering.  
 
Der er således tale om nye konditioner for undervisningen. SNACK kræver formule-
ringspræcision, og det tager tid. Derudover kræver det viden om konditioner, om en kul-
tur, der endnu er i en spæd udviklingsfase. Og når det drejer sig om SNACK-baserede 
undervisningsforløb ikke kun inden for den enkelte skoles rammer, men hvor flere sko-
ler er involverede, kræver det, at der er væsentlige ressourcer til forberedelse og til lø-
bende ”pleje” af denne komplekse kommunikation. 
 
Elever og lærere giver udtryk for, at med de mange nye informationstilgangsmuligheder, 
de mange kommunikationsfora, de kan koble sig til, er tiden så at sige blevet en endnu 
mere knap ressource. Med andre ord, det tager tid at etablere og opretholde SNACK-
baserede fora, og det tager tid at orientere sig i mængden af informationsfora på nettet.  
 
En del af denne SNACK-kultur handler om etiske aspekter, og en del handler om para-
metre som tid, skriftlig formåen og mulighed for forståelseskontrol/forståelseskorrek-
tion. Spørgsmålet er, til hvad og i hvilke kontekster disse SNACK-baserede kommunika-
tionsfora er gode, når det drejer sig om uddannelsessystemets udfyldelse af sin funktion. 
Hertil kan denne rapport forme nogle indledende betragtninger, og forventningerne er, 
at følgeforskningen i 2003/04 vil kunne præstere flere uddybende og perspektiverende 
erfaringer.     
 
Udviklingen af kvalifikationer og kompetencer vil kunne blive faciliteret af SNACK-
baserede undervisningsorganiserede forløb. De konkrete medier, der er blevet anvendt i 
dette forsøgsår, er logbøger og portfolio. Derudover skal nævnes undervisningsrelateret 
kommunikation som processkrivning.  
 
Mange lærere er tilbageholdende, hvad angår IT´s mulighed for at kunne forbedre ele-
vernes faglige kompetence og studiekompetence51. Samtidig mener de fleste lærere, der 
har organiseret deres undervisning som et tværfagligt forløb, at IT støtter en sådan tvær-
faglig undervisningsrelateret kommunikation. Denne tendens kan genfindes hos elever-
ne. 52 Hvad denne IT-relaterede støtte mere konkret går ud på, vil den efterfølgende rap-
port forsøge at udfolde.   
  
Faktuel viden såvel som de tre kompetencekategorier (refleksions-, relations- og me-
ningskompetence) vil ud fra en pædagogisk og didaktisk og dermed teoretisk begrundel-
                                                 
51 Den i indledningen nævnte og her anvendte betydning af begrebet studiekompetence er ikke nød-
vendigvis den, de enkelte adspurgte lærere har svaret udfra. Begrebet studiekompetence bruges i for-
skellige sammenhænge med et varierende betydningsindhold. 
52 Dette udfoldes i Bind II, bilag 4. Interview foretaget i 2002/2003 understøtter denne tendens. 
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se kunne komme i spil, hvis disse netmedierede skriftlige fora udvikles til de specifikke 
formål. Disse formål er koblet til undervisningsorganiserings- og evalueringsform, - og 
det er ikke en triviel opgave. Elever, lærere og ledere giver udtryk for, at de ændrede be-
tingelser for kommunikationen, og dermed nye måder at håndtere deltagelse i undervis-
ningsrelaterede sammenhænge på, så som tidsramme for respons, opfølgende kommuni-
kation og deltagelse i den fortsatte kommunikation, kræver nye orienteringsrutiner og 
beslutninger.53  
 
Lærere og elever skal indgå som deltagere i flere forskellige typer af kommunikationsfo-
ra, hvilket betyder, at lærere og elever skal tildele sig selv og hinanden roller og funktio-
ner. Det er derfor ikke nok at tale om en elevrolle og en lærerrolle. Aktualiseringen af de 
mange kommunikationsfora, f2f- såvel som SNACK-baserede fora kræver, at elever og 
lærere kan påtage sig flere roller. Eleverne skal påtage sig ansvar  for sig selv og deres 
samarbejdspartnere, kunne påtage sig eksempelvis ledelses-, planlægnings-, administrati-
ons- og formidlingsfunktioner i forbindelse med gruppearbejde. Med andre ord, hvis nye 
organiseringsformer skal være mere end en undtagelse i løbet af et skoleår, stilles der 
krav til elevernes deltagelse i kommunikationen. Det samme gør sig gældende for lærer-
nes vedkommende. Her kan eksempelvis nævnes, at SNACK-fora stiller krav om flere 
forskellige typer kommunikation. Læreren skal ud over at kunne formidle i klassebasere-
de f2f-sammenhænge kunne formidle fagligt stof, støtte kommunikationsprocesser og 
evaluere i mange typer af kommunikationsfora. Ud over dette er nye funktioner som 
”mentor”- , ”skyggelærer”- og ”supervisons”-funktioner bragt på banen. Disse funktio-
ner er forskellige fra den traditionelle lærerrolle med de dertil knyttede funktioner. Ek-
sempelvis vil en undervisning organiseret som processkrivning kunne bidrage til ud-
formningen af nye elev- og lærerroller.      
 
Et andet kontekstbundet aspekt ved processkrivning skal her nævnes. Det drejer sig om 
en konkret udmøntning af SNACK-baseret undervisningsrelateret kommunikation som 
processkrivning. Det kræver klare retningslinier for aflevering, respons, genaflevering, ny 
respons osv. samt for måden at kommunikere på og iagttages af lærere og elever som et 
nyskabende pædagogisk værktøj for såvel elever som lærere54.  
 
Det gælder det foreliggende fundament for den løbende interne evaluering, og det gæl-
der den fortsatte kommunikation med den enkelte elev. Ved denne form for organise-
ring af kommunikationen har princippet om undervisningsdifferentiering mulighed for at 
være fremtrædende. Processkrivning er ikke nødvendigvis med fokus på den enkelte 
elev, også par- og gruppeprocesskrivning kan være aktuelt såvel internt i den enkelte 
gruppe og mellem grupper og læreren/lærerne, - afhængigt af den overordnede didakti-
ske planlægning og begrundelse for denne.  
                                                 
53 I Bind II,  bl.a. bilag 2 udfoldes dette tema.  
54 I Bind II,  bl.a. bilag 2 udfoldes dette tema. Betegnelsen nyskabende skal forstås relativt i den for-
stand, at for nogle lærere er det daglig praksis, for andre er det noget, de primært har hørt og læst om. 

 33  



 
Denne første følgeforskningsperiode har primært vist, at processkrivning er aktualiseret i 
sprogundervisningen. Ideen med processkrivning rækker dog ud over snævre faggrænser 
og kan ses som et princip for den undervisningsrelaterede kommunikation, og koblet 
sammen med princippet om undervisningsdifferentiering kan den netmedierede kom-
munikation give nye muligheder for netop at tilgodese den lærendes forudsætninger og 
potentiale. Med andre ord kan udvikling af kvalifikationer og kompetencer kobles med 
princippet om processkrivning og undervisningsdifferentiering og i den forbindelse kan 
IT iagttages som et oplagt medie for den undervisningsrelaterede kommunikation. 
 
I fag, hvor prøveformen, den eksterne evaluering, hidtil har været mundtlig, kan der med 
denne nye interne løbende evaluering/korrigering af elevprodukter, der har støttet sig til 
den skriftlige kommunikation i SNACK-baserede kommunikationsfora, tænkes nye 
kombinationer af prøveformer, hvor produkter produceret i SNACK-baserede fora kob-
les med mundtlige prøveformer. 
 
I fag, hvor prøveformen er skriftlig, kan der ligeledes inddrages produkter, som er pro-
duceret i undervisningsforløb, der ligger til grund for den eksterne evaluering. 
 
Ved at udvide informationsgrundlaget for den eksterne evaluering i form af inddragelse 
af både processuel dimension og den kontekstbundne konkrete præstation bliver eksa-
menssituationen som sådan ikke mindre kompleks. Eksempelvis er kompleksiteten redu-
ceret i udstrakt grad, når det udelukkende drejer sig om en vurdering af ”konkrete til ti-
den” kvalifikationspræstationer. En udvidelse af vurderingsgrundlaget må derfor betrag-
tes som en udfordring for censorer, lærere og elever. 
 
Det er naturligvis spørgsmålet, hvad der skal evalueres. Hvis det er en elev/flere elevers 
konkrete faglige kvalifikationspræstationer i et konkret tidsinterval, eksempelvis fra kl. 
9.00-9.45, der skal vurderes, er det ikke relevant at inddrage den løbende interne pro-
duktproces. Denne ofte anvendte tilgang til ekstern evaluering er - set i lyset af inddra-
gelsen af kommunikationsfora som eksempelvis konference-, mail- og chatsystemer samt 
hjemmesider, blogs og andre internetbaserede kommunikationsmiljøer - ikke givet den 
optimale, hvis det ikke drejer sig om testning af paratviden, men drejer sig om en mere 
bredspektret testning. Her vil forsøg med nye prøveformer kunne bidrage med ny viden.            
 
Blandt elever og lærere er der delte meninger om, hvorvidt der i en ekstern evaluerings-
sammenhæng skal inddrages produkter, produceret løbende i den konkrete undervisning. 
Disse meninger bygger ikke på erfaringer fra gennemførte eksterne evalueringer i for-
bindelse med udviklingsprojektet ”Det virtuelle gymnasium” i den aktuelle forsøgsperio-
de, men på elever og læreres forestillinger. Der er pt. få erfaringer med forsøgseksaminer i 
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dette udviklingsprojekt, da langt de fleste forsøg har valgt standardeksaminer og stan-
dardforsøgseksaminer55.  
 
Flere elever og lærere mener, at der i forlængelse af et projektorganiseret undervisnings-
forløb med fordel kunne kobles en ekstern evaluering, hvor samtlige projektdeltager del-
tog, ud fra en betragtning om, at kvalifikationer og kompetencer, udviklet i det aktuelle 
undervisningsforløb, eksempelvis dokumenteret via SNACK-baserede projektstyrings-
værktøjer og projektopgave, med fordel kunne inddrages og være en del af det samlede 
billede af elevens/elevernes konkrete kvalifikations- og kompetenceberedskab.   
   
Der er tale om forslag til nytænkning, hvad angår eksamensterminer/-perioder og be-
dømmelsesgrundlag. Eksempelvis vil et projektarbejde skulle afsluttes med en eksamina-
tion - internt eller eksternt bedømt - umiddelbart efter afslutning af et sådant forløb. Be-
dømmelsesgrundlaget kunne ud over produktet og den mundtlige formidling være for-
skellige former for procesbeskrivelser. Sådanne procesbeskrivelser skulle fungere som en 
udfoldelsesmulighed for såvel elev som lærer. Udgangspunktet i den sammenhæng er, at 
man kan iagttage produkter og resultater, men uden blik for processen er det vanskelige-
re at forstå og vurdere produktet.  

                                                 
55  Her kan henvises til Danmarks Evalueringsinstitut (2003): Evaluering af eksamensformer i gymnasiet.  
http://www.eva.dk/swwwing/app/cm/Browse.jsp?PAGE=44109&PARENT=17731 
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5. Organisationsudvikling 
 
 
 
Nogle skoler har benævnt deres forsøg under forsøgsprogrammet ”Det virtuelle gymna-
sium” som et helskoleforsøg.56 Der er dog ikke tale om en klar definition af begrebet 
helskoleforsøg.  
 
Det drejer sig her om skoler, hvor anvendelse af IT er koblet til flere klasser og dermed 
den undervisningsrelaterede kommunikation, og hvor administrative rutiner er netmedie-
rede.         
 
Alle i organisationen er således primært administrativt berørt af helskoleforsøget. Typisk 
har ledelsen formuleret formål og mål med et sådant forsøg og er dermed nøglefunktio-
nen i organisationsudviklingen. Der er med et sådant forsøg tale om en rig kompleksitet, 
som organisationen som sådan skal håndtere, hvilket vil sige forsøge at reducere57. 
 
Et omdrejningspunkt er IT-viden og -færdigheder. Både elever, lærere og ledelse skal 
være i besiddelse af IT-kvalifikationer og -kompetencer, der gør det muligt for dem at 
fungere i organisationen. Det kræver tid og vilje, når intentionen er at alle medlemmer 
(elever, lærere, ledelse, administrativt personale mm.) af organisationen skal kunne delta-
ge i den organisationsrelaterede kommunikation, som med forsøget så at sige har forøget 
kompleksiteten ved ud over af betjene sig via traditionelle f2f-baserede kommunikations-
fora også introducerer forskellige nyetablerede SNACK-baserede kommunikationsfora. 
Samtidig er kompleksiteten reduceret, da specifikke administrative rutiner er blevet lette-
re at håndtere.       
 
Generelt kan man udlede, at opprioriteringen af IT på gymnasiet kan producere kom-
pleksitet i form af en række problemer - qua for store skel i IT-kvalifikationer og -
kompetencer - for organisationen, lærerne og eleverne. Problemer som skal løses, fordi 
opkvalificering eller homogenisering af IT-kvalifikationer og -kompetencer fremstår cen-
tralt for muligheden for overgang fra traditionelt til virtuelt gymnasium58. 
 
En konkret strategi for udvikling af de ønskede IT-kvalifikationer og –kompetencer er 
præsenteret i nedenstående citat:   
 
 

                                                 
56 En samlet oversigt er fremstillet i Bind II, bilag 6. 
57 En udfoldelse af dette tema er fremstillet i Bind II, bilag 1. 
58 Bind II, bilag 1.  
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• ”Der prøves derfor at formalisere noget omkring vidensdeling i form af interne kurser, hvor lærere 
underviser lærere. 

• Det er generelt blevet håndteret ved, at der er blevet støttet op om hele (lærer-) gruppen, så de, 
som ikke har så mange kompetencer, kommer med, i stedet for at fokusere på, at de, som har 
kompetencer, skubbes frem i deres udvikling. 

• Det er “learning by doing”. 
• Ved klassekonstruktion bliver der lavet en forundersøgelse på, hvor mange som tager en bærbar 

computer med, og de fordeles jævnt i de forskellige klasser.  
• Lærerfordelingen foregår på den måde, at man sætter lærere med udvidede IT-kompetencer sam-

men med lærere, som har hvad man kunne kalde et almindeligt kendskab til computere, og får 
dem til at udvikle pædagogiske planer og strategier for klasserne. Denne form understøtter vi-
densdeling ved ”learning by doing”. På den måde signalerer man, at dette gælder alle, ikke bare 
nogle udvalgte. 

• Der bruges forholdsvis lidt tid på instruktion i computeren og dens software, det er ”learning by 
doing”. Der introduceres i Word og First Class, og så er det ellers i gang.”59 

 
 
Begrebet videndeling bliver brugt i ovenstående citat og skal i denne sammenhæng for-
stås som et udtryk for informationsdeling.60  
 
Videndeling/informationsdeling kan i den konkrete sammenhæng iagttages som en 
overordnet strategi, og dette udmøntes eksempelvis i en konkret  fordeling af elever i 
klasser/grupper og lærere i de forskellige lærerteams/klasser. Dette begrundes med ideen 
om, at hvis der er lige mange med og uden IT-kvalifikationer og -kompetencer i de for-
skellige klasser og lærerteams, ja så er spredningseffekten større. I de enkelte grup-
per/klasser skal videndelingen så aktualiseres. Det handler således om, at der på det stra-
tegiske niveau tænkes i homogenisering, og på det operationelle niveau iagttages en 
uhomogen realitet, hvad angår IT-kvalifikationer og -kompetencer. Forventningerne til, 
at systemer vil lade sig ”forstyrre” med henblik på konstruktion af viden ligger således til 
grund for denne strategi.61 Det betyder ikke, at grundlæggende antagelser, vanebårne 
handlinger, rutiner, ritualer og tilgrundliggende holdninger i institutionen ikke lever pa-
rallelt. ” […] lærergruppen støtter op om hinanden, låner af hinanden, hjælper hinanden 
og kommunikerer med hinanden, henviser ikke entydigt til, at de tidligere omtalte mod-
stræbende – ikke selvmotiverede – lærere har ændret indstilling til projektet, blot at de 
deltager i projektet.” 62  
                                                 
59 Bind II, bilag 1. 
60 I den anvendte teoretiske ramme skulle videndeling benævnes informationsdeling, da viden så at sige 
først er konstrueret som viden, når systemer (sociale som psykiske) har konstrueret og rekonstrueret 
vidensstrukturer. Det betyder, at viden relaterer sig til muligheden for at aktivere disse nye strukturer. 
Med andre ord information er fundamentet for viden.   
61 Mangfoldigheden i denne sammenhæng udfoldes i Bind II, bilag 1.  
62 Bind II, Bilag 1. 
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Der er endvidere tale om, at lærerne skal tænke i nye roller og funktioner på et mere ad-
ministrativt plan, idet det valgte helskoleforsøg har uddelegeret ledelsesbeslutninger til 
faglige fora og dermed til lærerne. Hertil kan yderligere tilføjes, at roller og funktioner 
såvel interne i lærergruppen som i elevgruppen genererer nye former, og dette gælder 
også lærere og elever imellem. 
 
Om den fortsatte udvikling af undervisningen og dens organisering skal drives af ideen 
om ”de få spydspidser” og ”som ringe i  vandet” eller som forskellige former for såkald-
te helskoleforsøg, hvor ledelsen er de klare frontfigurer, må fremtiden vise.  
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6. Opsamling og perspektivering 
 
 
 
Denne rapport har ud fra de introducerede begrebs- og metodekonstruktioner inddraget 
informationer, som derefter har dannet grundlag for en konstruktion af en analyse og 
fortolkning. Læseren kan således via begrebsafklaring og forskningsdesign iagttage, 
hvordan genstandsfeltet er iagttaget.   
 
Rapportens resultater er primært baseret på følgeforskningsenhedens empiriske under-
søgelse. Organiseringen af undervisning i de mange mulige kommunikationsfora, elever 
og læreres ekspliciterede erfaringer med IT samt teoretiske perspektiver på anvendelse af 
forskellige kommunikationsfora - også kaldet undervisningsmiljøer - er omdrejnings-
punkter for rapporten.  
 
Den empiriske undersøgelse har inddraget elever, lærere og ledere på tyve skoler. De 
valgte informationsindsamlingsmetoder er primært observationer, enkelt- og gruppein-
terview samt spørgeskemaer.  
   

 
6.1 Undervisningsmiljøer  
 
Elever og lærere foretrækker undervisningsforløb baseret på en blanding af netmedieret 
kommunikation og fysisk tilstedeværelseskommunikation af flere grunde, der bl.a. vedrø-
rer behovet for det sociale, behovet for at kunne ”måle sig”, at kunne kode sin ”faglige 
position”, behovet for at kunne afprøve sin forståelse, behovet for ikke-undervisnings-
relateret kommunikation, behovet for at afprøve roller og kunne spejle sig i det aktuelle 
sociale system osv. 
 
Hverken elever eller lærere mener, at virtuel kommunikation, som her er karakteriseret 
ved at være Skriftlig Netudbredt Asynkron Computermedieret Kommunikation, såkaldt 
SNACK, kan bære længere undervisningsforløb i sig selv. Begrundelserne er forankrede i 
kommunikationens vilkår i netmedierede fora og i det ”mistede sociale”. Det tager tid at 
kommunikere i SNACK-miljøer, det gælder for det første selve formuleringsaktiviteten, 
det at meddele sig. For det andet er ventetiden og de ofte medfølgende misforståelser, 
der så skal korrigeres, et væsentligt argument for ikke at anvende SNACK, hvor f2f-
kommunikation kan aktualiseres. Derfor opleves de administrative SNACK-baserede 
funktioner, som eksempelvis informationer mellem lærer og elev om lektier, opgaveret-
telser og korte meddelelser, som de funktioner, hvor SNACK har sin største succes.     

 39  



Envejskommunikation fra lærer til elev omhandlende lektier og administration af fra-
værsoptælling, skemaændringer og karakterinformation betegnes af såvel lærere som ele-
ver som succesfuld, når den kommer i stand som SNACK.  
 
Det betyder ikke, at elever og lærere ikke oplever muligheder i SNACK-baserede under-
visningsforløb. Men der skal være mulighed for fysisk tilstedeværelseskommunikation, 
og denne kan med fordel organiseres som gruppe- eller pararbejde (som emne- eller pro-
jektarbejde), hvor kommunikationen ikke er bundet til skolens fysiske lokaliteter. Ele-
verne ønsker variation i organiseringsformerne, evt. på tværs af klasser og skoler, når det-
te er hensigtsmæssigt. Der er bred enighed om, at organiseringen af undervisning ikke 
skal udmøntes i individuelle hjemmearbejdspladser. Eleverne ønsker ikke at være ”virtu-
elle” i den forstand, at de eksempelvis en dag om ugen er henvist til deres hjemmecom-
puter og individuelt arbejde. Deres hovedargument er ønsket om ”det sociale” og mang-
lende tiltro til egen ansvarlighed, selvstændighed og selvdisciplin. På den anden side an-
giver elever og specielt lærere, at anvendelse af netmedierede kommunikative fora har 
potentielle muligheder, hvad angår ønsket om at udvikle kompetencer som ansvarlighed, 
selvstændighed og selvdisciplin. Denne dobbelthed er karakteristisk for langt de fleste 
former for IT-brug. 
 
Drejer det sig om en teknologianvendelse, hvor der eksempelvis er tale om netmedierede 
kommunikationsfora, og hvor både ”frihed” og ”ikke-kontrol” er mulig, er der ligeledes 
tale om en dobbelthed. Elever og lærere  er på den ene side forbeholdne, når det drejer 
sig om at slække på kontrollen og ”give frihed” til eksempelvis i perioder at arbejde i ikke 
tilstedeværelsesorganiserede forløb, og på den anden side giver elever og lærere udtryk 
for, at det er i sådanne undervisningsfora, at de forventer, at ansvarlighed, selvstændig-
hed og selvdisciplin vil kunne udvikles.   
 
Der er ligeledes to sider af den IT-brug, der kan karakterises som redskabsfunktioner.  
 
Den ene side kan karakteriseres som en teknologi, som fremtræder som ”muskelforstær-
ker”, hvor teknologien kan gøre alt hurtigere, eksempelvis tekstkorrektion/-produktion, 
produktion af grafer, simuleringsopgaver mm. Den anden side handler så om konse-
kvenserne ved brugen af teknologien. Her kan nævnes henfald af tidligere erhvervede 
færdigheder som stavning, regning og skrivning. Det kunne lidt provokerende udtrykkes 
som en ”moderne form for funktionel analfabetisme”, hvor spørgsmålet er, om en sådan 
form for analfabetisme vil være diskvalificerende.  
 
Når det drejer sig om undervisningsrelateret IT-anvendelse, her med fokus på SNACK, 
er der en større træghed, hvad angår udvikling af nye undervisningsmiljøer.   
 
Den konkrete undervisningsrelaterede kommunikation (SNACK-baserede) er defineret 
som en dialog - hvilket i nærværende rapport er blevet karakteriseret ved at kræve mini-
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mum en tråd af tre meddelelser - og hvor minimum to personer er involverede. Det kan 
dreje sig om en dialog mellem lærere og elever eller mellem eleverne indbyrdes, og krite-
riet  er, at temaet for kommunikationen kan karakteriseres som værende undervisnings-
relateret. Det kan f.eks. være en konference, hvor elever stiller faglige spørgsmål, og læ-
rer og elever inviteres til at svare. Det kan være dialoger mellem en lærer og en elev i 
forbindelse med f.eks. et processkrivningsforløb, opgaveevaluering, som viser sig at kræ-
ve en dialog. 
 
Brugen af SNACK-miljøer inviterer til udvikling af elevernes selvstændighed, ansvarlig-
hed og selvdisciplin og til udvikling af lærernes tilgang til det at undervise – med alt hvad 
det indebærer af grundlæggende antagelser, vanebårne handlinger, ritualer, rutiner og 
holdninger.  
 
Både lærere og elever oplever, at det på den ene side ikke primært er det faglige, der er 
afgørende, når der skelnes mellem svage og stærke elever, hvad angår det at kunne hånd-
tere længere SNACK-baserede forløb. Det afgørende er, om eleverne er ”motiverede”. 
Det kræver ifølge lærere og elever, at eleven ”vil gymnasiet” og ikke har en tilgang til at 
gå i gymnasiet, som karakteriseres som en ”free loaders”-tilgang. På den anden side an-
giver både elever og lærere, at de fagligt stærke elever vurderes at ville have størst gavn af 
en fortsat brug af IT. Dette skal nuanceres, da IT-brug kan antage mange former. Når 
det gælder SNACK-miljøer, mener elever og lærere, at det primært vil gavne en bestemt 
type af ressourcestærke elever, da det kræver vilje og evne til at kommunikere skriftligt. 
På den anden side kan der med tiden tænkes at blive udviklet en kultur, der inviterer alle 
til at stille alle spørgsmål. I en sådan SNACK-kultur vil også mindre ressourcestærke ele-
ver kunne få gavn af at deltage. Med andre ord, konditionerne for den aktuelle netmedie-
rede kommunikation, for det konkrete sociale system, er afgørende. 
 
Drejer det sig om IT-anvendelse i form af fagspecifikke programpakker som alternativ til 
”bogen til faget” og  færdighedstræningsprogrammer, kan alle ifølge eleverne have gavn 
af sådanne.  
 
Problemet ligger her på den ene side i udbuddet og kvaliteten af programmer og på den 
anden side i ”tid”- forstået som en knap ressource, hvad angår brugen af disse program-
pakker i den skemalagte undervisning og i forbindelse med elevernes fritid.   

 
 

6.2 Undervisningsorganisering og evalueringsformer 
 
Med hensyn til koblingen mellem undervisningsorganiserings- og evalueringsformer har 
skoleåret 2002/2003 kunnet bidrage med forestillinger om nye eksamensformer, der er 
knyttet til undervisningens organisering. Det har imidlertid ikke været muligt at indsamle 
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konkrete erfaringer med andre prøveformer end de former, der kendes under standard-
forsøg og de traditionelle prøveformer. 
 
Koblingen mellem organiseringsformer og evalueringsformer skal forstås som en over-
ordnet betragtning, i den forstand at selve evalueringen eksplicit må fortælle elever og 
lærere, hvad det er for kvalifikationer og kompetencer, der fokuseres på. Måden, hvorpå 
undervisningen har været organiseret, skal afspejles i eksamenssituationen, og omvendt 
skal undervisningen ruste eleven til den specifikke prøveform. 
 
Elever og lærere giver udtryk for, at det vil være relevant at tænke i nye prøveformer og i 
nye eksamensterminer, eksempelvis kan en afslutning på et projektforløb være en prøve-
form, hvor der indgår projektstyringsdokumentation, selve projektopgaven samt andet 
anvendt materiale. En sådan prøveform kunne tænkes anvendt til såvel individuel, par- 
som gruppeeksamen.     
 

 
6.3 Organisationsudvikling 
 
Der har ikke været mange skoler, der har kunnet betegnes som helskoleforsøg, i den for-
stand følgeforskningsenheden har valgt at fastlægge begrebet. Følgeforskningsenheden 
har valgt en enkelt skole, hvor IT-kvalifikationer og -kompetencer var omdrejningspunk-
tet i forbindelse med såvel administrative som pædagogiske målsætninger for en omfat-
tende organisationsudvikling. Ledelsesfunktionen bliver markant, når sådanne udvik-
lingsstrategier skal føres ud i organisationen og blive måden, hvorpå organisationen skal 
udføre sin funktion. Det er en proces, der tager tid. Lærere og elevers holdninger og for-
ventninger til hinanden og til gymnasieskolens funktion er vedholdende.  
 
I det aktuelle forsøg har en strategi været at tænke i begrebet videndeling (som i den her 
anvendte teoretiske ramme må kaldes informationsdeling). Ideen om at fordele organisa-
tionens ressourcer, her med fokus på IT-kvalifikationer og -kompetencer. 
 
Lærere og elever med en variation af IT-kvalifikationer og -kompetencer kobles således i 
hold/par/teams med den hensigt at omdanne disse uhomogene fora. Derudover har 
ledelsen valgt at uddelegere ledelsesansvar, med henblik på  at der i organisationen gene-
reres ansvarlighed og motivation for den konkrete udviklingsstrategi og for organisatio-
nen som sådan. På andre skoler har ledelsen arbejdet ud fra en bottom-up model, hvor 
metaforen ”spydspids” er brugt om lærere, der gik foran i udviklingen af IT-anvendelser, 
og hvor en udvikling baseret på metaforen ”som ringe i vandet” er brugt om IT-udvik-
lingsstrategien på skolen.  
 
Når begrebet IT-anvendelse nævnes, er det ofte ikke ekspliciteret, hvilke funktioner der 
er i fokus. Undersøgelserne viser, at der kan skelnes mellem administrative funktioner og 

 42  



funktioner, der relaterer sig til en pædagogisk perspektiveret funktion koblet til en didak-
tisk tilgang til undervisningsaktiviteter.  
 
IT anvendes i vid udstrækning og med succes på skolerne, når det drejer sig om de ad-
ministrative funktioner, både de skoleadministrative som fraværsregistrering og skema-
ændringer og de undervisningsadministrative som lektieinformation og undervisnings-
planer. IT-anvendelsen er ikke i nær så høj grad synlig, når det handler om den specifik-
ke undervisningsrelaterede brug af IT.    
 
Lærere og elever giver udtryk for, at IT-anvendelse skal udspringe af nødvendighed og 
nytteværdi, og når det gælder SNACK-miljøer, er det ikke et nødvendigheds- eller nytte-
princip, der kan drive en undervisningsrelateret kommunikation. Når hverdagen er en 
skemalagt og fysisk tilstedeværelsesorganisering, er behovet for sådanne fora ikke udtalt. 
I en sådan ramme er det primært nødvendigt at holde sig ajour med de administrative 
SNACK-fora.     
 
 
6.4 Netmedierede fora og aktualiserede problemstillinger 
 
Eleverne mener ikke, at IT som motivationsfaktor er afgørende for deres undervisnings-
relaterede aktiviteter. Med andre ord er IT-anvendelse i undervisningen ikke i sig selv en 
motivationsfaktor, men kan i kraft af teknologiens mulige potentiale som fremmende 
variationer af undervisningsorganiseringsformer til en vis grad påvirke engagementet hos 
nogle elever. Hertil kan nævnes, at IT-anvendelsen af godt 80 % af elever og lærere på de 
tyve skoler, der deltog i spørgeskemaundersøgelsen, er estimeret til at fylde mellem 0% 
og 15% af undervisningstiden.  
 
Med hensyn til koblingen mellem elevernes muligheder for at forstå det faglige pensum 
angiver eleverne, at IT-anvendelse kan facilitere en sådan forståelse. Lærerne ser også 
muligheder for, at elevernes læreprocesser kan faciliteres. Mange af de adspurgte elever, 
lærere og ledere ser således mulighederne ved en mere intensiv IT-anvendelse, men me-
ner, at forsøget endnu er for ungt til at kunne komme med mere kategoriske udmeldin-
ger. Skole- og forsøgsåret 2003/2004 forventes således at kunne bringe om ikke nye så 
pædagogisk underbyggede erfaringer til den kommende reform af såvel det almene gym-
nasium som hf og de erhvervsgymnasiale uddannelser.      
 
Da de SNACK-baserede undervisningsmiljøer hovedsageligt netop er baseret på skrift-
lighed, betyder det, at der er mulighed for nye typer af elevinklusion/-eksklusion. I de 
SNACK-baserede undervisningsmiljøer handler det ikke om mundtlige færdigheder, 
men om skriftlige, hvilket kan bringe elever på banen, som ikke manifesterer sig i den 
mundtlige kommunikation. Det kan også betyde en eksklusion i den forstand, at nogle 
elever ikke kan håndtere denne form for kommunikation.  
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Der er fordele såvel som ulemper ved ethvert kommunikationsforum, ethvert undervis-
ningsmiljø, det gælder såvel netbaserede som fysisk tilstedeværelsesbaserede. Lærernes 
valg af roller og funktioner samt lærernes udførelse af disse bliver i de af lærerne valgte 
undervisningsmiljøer afgørende for den enkelte elevs mulighed for at lære sig det, der 
skal læres i gymnasiet. Undervisning via netmedierede kommunikationsfora er nyt for de 
fleste lærere, og derfor må det anses for væsentligt, at der satses på pædagogisk efterud-
dannelse af lærerne, således at undervisning i virtuelle kommunikationsfora tager afsæt i 
pædagogiske og didaktiske refleksioner. 
 
Det er en ny situation for lærere (og elever) at skulle håndtere undervisningsrelateret 
kommunikation i SNACK-miljøer. Derfor må spørgsmål som hvilke typer undervis-
ningsrelateret kommunikation kan med fordel - set i et pædagogisk perspektiv- foregå i 
SNACK-fora, hvornår og hvorfor vil en blanding af forskellige kommunikationsfora 
være at foretrække?  
 
Forskningsresultater viser, at personlige bærbare computer til alle elever i en klasse ikke 
bidrager til en berigelse af den undervisningsmæssige kommunikation, når denne er or-
ganiseret som traditionel klassebaseret formidlingsundervisning. Denne form for organi-
sering af undervisningsmiljøer er ikke blevet aktualiseres inden for dette projekts ramme. 
Der er således tale om brugen af teknologien i fysiske, dedikerede computerrum, elever-
nes medbragte bærbare computere eller steder på skolen, hvor computere er til rådighed 
som f.eks. i mindre grupperum, på gange i åbne områder og på biblioteket.      
 
I et kommunikationsteoretisk perspektiv vil de tilknyttede nødvendige færdigheder i at 
kunne håndtere netmedierede kommunikationsfora og dermed det at kunne deltage i 
denne form for undervisningsorganisering - at kunne kommunikere og være ”lærende i 
virtuelle miljøer” - være en afgørende parameter, når der anlægges en læringsteoretisk 
tilgang til netmedierede fora. Det handler således om såvel at kunne lære sig noget i net-
medierede fora som om at kunne håndtere mulige frihedsgrader, der ligger immanent i 
netmedierede fora. 
 
De netmedierede undervisningsmiljøer kan i den anlagte læringsteoretiske optik have 
deres begrundelse i de pædagogiske muligheder, der ligger i virtuelle kommunikationsfo-
ra. Det drejer sig her bl.a. om muligheden for reintroducering af tidligere kommunikati-
on (eksempelvis opgaverettelser/-kommentarer), muligheden for sprogliggørelse og for 
refleksivitet. I et erkendelsesteoretisk perspektiv ligger der således nogle muligheder for 
at lære sig ”stoffet” på alternative måder. Der kan være tale om såvel akustiske som audi-
tive nye udtryksformer, som den enkelte lærende så kan vælge ud fra individuelle præfe-
rencer. Muligheden for, at det ikke blot er ”teksten i bogen til faget”, men at samme te-
ma præsenteres vha. animation, oplæsning, videoklip osv., er til stede i disse virtuelle fo-
ra.     
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Ud fra den her anvendte konstruktivistiske læringsteori kan man pege på, at ændrede 
måder at organisere undervisningen på kan give den enkelte elev mulighed for at deltage 
i kommunikationsfora med udgangspunkt i netop sine mentale strukturer. Med andre 
ord brugen af IT kan give nye muligheder for at gøre forskel i den forstand, at elever er 
forskellige, og dermed skal de tilbydes undervisningsmiljøer, der giver den bedste reso-
nans hos den enkelte. Med denne indgangsvinkel til undervisning og læring betyder det, 
at begrebet undervisningsdifferentiering, som det at gøre forskel, kan få nye og bedre 
vilkår. Det betyder også, at den traditionelle klassebaserede undervisning kan minimeres 
til primært at bruges, når det er relevant, at alle skal høre alt, som f.eks. når det er vigtigt, 
at alle er med til en faglig diskussion, en startfase af en gruppearbejdsperiode eller måske 
en elevfremlæggelse.  
 
IT-anvendelse i gymnasiet er som sådan ikke interessant, hvis det drejer sig om en foku-
sering på teknologien. Det der er interessant i nærværende udviklingsprojekt, er de man-
ge pædagogiske og didaktiske spørgsmål, der skal stilles. Sagt med andre ord, handler det 
ikke om teknologien i sig selv, men om pædagogiske implikationer  i forbindelse med di-
verse former for teknologianvendelse. IT tilbyder sig som redskab og som medie, og 
hvordan IT så tænkes ind i den daglige undervisning af lærere, elever og ledere, er det 
interessante i nærværende sammenhæng, som her primært er det almene gymnasium, 
men også med relevans for såvel den toårige hf som de erhvervsgymnasiale uddannelser. 
 
Til ovennævnte skal nævnes, at pædagogiske refleksioner om bl.a. IT’s funktion i forbin-
delse med udvikling af undervisningsmiljøer er en pædagogisk udfordring. Det indebæ-
rer, at alle lærere får mulighed for løbende at deltage i  pædagogisk efteruddannelse, orga-
niseret i de i denne rapport beskrevne forskellige typer af kommunikationsfora.  
 
Det skal i denne sammenhæng nævnes, at fokuseret pædagogisk efteruddannelse anses 
for at kunne kvalificere inddragelsen af IT såvel i forbindelse med SNACK-baserede un-
dervisningsforløb som diverse blandingsformer af f2f- og SNACK-basede forløb. Speci-
elt muligheden for lærernes  ekspliciterede pædagogiske begrundelser for de valgte 
kommunikationsfora antages at have et udviklingspotentiale. De mange mulige foran-
drede betingelser for kommunikationen i de forskellige kommunikationsfora inviterer til 
pædagogisk refleksion. Vanebåren tænkning kan så at sige ikke honorere den kompleksi-
tet, der aktualiseres med disse mange nye muligheder for valg af kommunikationsfora, 
for valg af undervisningsorganisering.      
 
IT-anvendelse i forbindelse med administrative rutiner har på de fleste skoler kunnet 
implementeres uden større problemer. Det gælder kommunikation af administrativ ka-
rakter som informationer fra studievejledere, ledelse, administrationen om eksempelvis 
fravær, karakterer og skemaændringer.  
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Og det gælder undervisningsrelaterede administrative rutiner som lærerinformationer til 
elever, det vil sige ofte envejskommunikation fra lærer/elever til elever, hvor læreren ek-
sempelvis meddeler lektier, forløbsoversigter m.v. 
 
De aktuelle iagttagelser fra skolebesøg og aktuelle undersøgelser inden for området har 
vist, at det primært er lektieinformation fra lærer til elev samt elektroniske afleveringer fra 
elev til lærer (som så afleverer en rettet udgave til eleverne) der er aktualiseret. Aktiviteter 
under kategori b, undervisningsrelateret kommunikation som dialog, er ikke fremher-
skende på forsøgsskolerne. Det drejer sig ofte om envejskommunikation uden forvent-
ning om efterfølgende dialog.  
 
I dette første projektår har følgeforskningen på flere skoler kunnet se ansatser til ny-
tænkning i forbindelse med planlægning og gennemførelse af undervisningsforløb, hvor 
andre kommunikative fora end den traditionelle klasseorganiserede tilstedeværelses-
kommunikation har været afprøvet. Enkelte skoler har afprøvet tidsmæssigt mere omfat-
tende forløb.  
 
Det er for tidligt at drage konklusioner, når det drejer sig om at planlægge og gennemfø-
re undervisning i forskellige typer af kommunikative fora. De første erfaringerne fra ud-
viklingsprojektet peger i retning af, at elever, lærere og ledere langt hen ad vejen er posi-
tivt indstillet for at tænke i nye undervisningsmiljøer, og dermed at variation i undervis-
ningens kommunikative fora kan berige undervisningen.  
 
I 2. projektperiode vil følgeforskningen derfor fokusere på den flerhed af kommunikati-
ve fora, der kan aktualiseres, når man både har fysiske rammer til at organisere undervis-
ning som tilstedeværelsesbaseret (f2f) og har mulighed for at oprette netmedierede 
kommunikative fora (SNACK).    
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Bind II (der kun foreligger elektronisk) inde-
holder følgende bilag: 
 
 
  
 

Bilag 1: Hel-skole-forsøget på Tønder Gymnasium og HF 
Tina Bering Keiding og Henrik Vandinghus-Nielsen, se www.uvm.dk  
 
Bilag 2: Udvikling af arbejdsformer og evalueringsformer 
Dorte Sidelmann og Arne Kjær, www.uvm.dk  
 
Bilag 3: Anvendelse af Espergærde Gymnasium og HF’s intranet  
Pernille Rattleff, www.uvm.dk  
 
Bilag 4: Holdninger til det virtuelle gymnasium 
Claus Gregersen og Erik Prinds, www.uvm.dk  
 
Bilag 5: Skolebesøg, 2002/2003, empiriindsamlingsgrundlag  
Claus Gregersen, Erik Prinds og Helle Mathiasen, www.uvm.dk  
 
Bilag 6: En temakategorisering ud fra skolernes forsøgsansøgninger til Uddannelsesstyrelsen  
Helle Mathiasen, www.uvm.dk
 
Bilag 7: Refleksioner over skolernes midtvejsevalueringer 
Lone Dirckinck-Holmfeld, www.uvm.dk  
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Hæfter om udviklingsprogrammet 
 
 
Uddannelsesstyrelsens serie af debat- og inspirationshæfter, der knytter sig til Udvik-
lingsprogrammet for fremtidens ungdomsuddannelser, omfatter for øjeblikket nedenstå-
ende udgivelser. 
 
Information om Udviklingsprogrammet kan i øvrigt læses på Undervisningsministeriets 
web-sider på us.uvm.dk/gymnasie/udvikling. Herfra kan bl.a. både nærværende hæfte og 
de øvrige i serien udskrives. 
 
 

Nr. Udgivet Titel 
1 Januar 2000 De skriftlige prøver i gymnasiet 
2 August 2000 Fleksible arbejdsrammer og udvikling 
3 August 2000 Eksamensforsøg i det almene gymnasium og hf 
4 August 2000 Udvikling af fysikundervisningen i det almene gymnasium 

5a-5b September 2000 Samspil mellem fagene, hæfte I-II 
6 September 2000 Forsøg og udviklingsarbejde i de gymnasiale uddannelser 2001/2002 
7 Februar 2001 Temaer i hf-forsøgene 
8 April 2001 Fleksible arbejdsrammer og praksis 
9 April 2001 Sprogene i samspil 
10 Maj 2001 Engelsk og samfundsfag i tværfagligt samarbejde 
11 Juni 2001 IT i dansk 
12 Juni 2001 Samarbejde mellem erhvervsgymnasiale uddannelser og erhvervs-

virksomheder 
13 August 2001 Projektarbejde 
14 September 2001 Udviklingsarbejde og forsøg i de gymnasiale uddannelser 2002/2003 
15 November 2001 Kernefaglighed i engelsk 

16a-16b November 2001 Hellere stå på tå end være på hælene – en rapport om kernefaglighed 
i dansk 

17 November 2001 Eleverne og de erhvervsgymnasiale uddannelser 
18 Marts 2002 Eksamensforsøg 2001 i det almene gymnasium og hf 
19 Maj 2002 Psykologi, kernefaglig og kompetencer 
20 August 2002 Udviklingsarbejde og forsøg i de gymnasiale uddannelser 2002/2003 
21 Oktober 2002 Evaluering af forsøg med fagpakker i matematik-fysik og matematik-

kemi 1997-2001 
22 November 2002 Forsøg med fysikundervisningen 2000-2002 
23 November 2002 Hvorfor? – et spørgsmål om fysikundervisningen i det almene gym-

nasium 
24 Januar 2003 Historie med samfundskundskab – en erfaringsopsamling 
25 Januar 2003 Geografi – en erfaringsopsamling 
26 Januar 2003 Kemi – en erfaringsopsamling 
27 Januar 2003 Musik – en erfaringsopsamling 
28 Januar 2003 Matematik – en erfaringsopsamling 
29 Januar 2003 Biologi – en erfaringsopsamling 
30 Januar 2003 Filosofi – en erfaringsopsamling 
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Nr. Udgivet Titel 
31 Januar 2003 Film og tv – en erfaringsopsamling 
32 Januar 2003 Engelsk – en erfaringsopsamling 
33 Januar 2003 Religion – en erfaringsopsamling 
34 Januar 2003 Samfundsfag – en erfaringsopsamling 
35 Januar 2003 Dramatik – en erfaringsopsamling 

36a-36b Januar 2003 Udviklingstendenser i det almene gymnasium, hæfte I-II 
37 Februar 2003 Prøver på tværs af fagene – en erfaringsopsamling 
38 Februar 2003 Datalogi – en erfaringsopsamling 
39 Februar 2003 Udmeldelse, frafald og omvalg på hhx og htx 2001/02 
40 Maj 2003 Eksamensforsøg med fremlæggelse af særligt valg emne i fagene 

fransk, italiensk, spansk og tysk 
41 Maj 2003 Psykologi – en erfaringsopsamling 
42 Maj 2003 Profil og dannelse på hhx 
43 Maj 2003 Profil og dannelse på htx 
44 Maj 2003 Dansk – en erfaringsopsamling 
45 September 2003 Det virtuelle gymnasium 
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