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Af Camilla Mehlsen

Hvad er mest interessant – at din 
gymnasielærer fortæller om finanskri-
sen, eller at du tjekker, hvor mange 
likes din seneste opdatering har fået 
på Facebook? Spørger man en gym-
nasieelev i dag, er svaret givetvis 
Facebook. I hvert fald hvis man ser 
på, hvordan eleverne bruger sociale 
medier i klasseværelset. Mange elever 
kan ikke lade være med at tjekke 
deres profil, sende sms’er, tweete og 
spille – også selv om de sidder midt i 
en undervisningstime.

Kampen om elevernes opmærksomhed har altid 
været hård, men med indtoget af skærme i klasse-
værelset – og dermed nettets uendelige underhold-
ningsmuligheder – er kampen taget gevaldigt til i 

styrke. Sociale medier stjæler elevernes opmærk-
somhed og koncentration, og det går mærkbart ud 
over undervisningen. Kan gymnasielærerne overho-
vedet vinde den kamp?

Ja, det mener Michael Paulsen, lektor i anvendt 
filosofi ved Aalborg Universitet, der sammen med 
Jesper Tække fra Aarhus Universitet står bag et 
nyskabende forskningsprojekt om brug af sociale 
medier i gymnasiet, Socio Media Education. Men det 
kræver, at lærerne går aktivt ind i kampen og bruger 
de sociale medier i undervisningen. Løftede pege-
fingre og forbud mod Facebook dur ikke. Til gengæld 
viser forskningsprojektet, at det virker at ændre på 
lærerkulturen, så lærerne i højere grad favner medi-
ernes nye muligheder.

lærerkultur spænder ben
Da forskerne gik i gang med projektet Socio Media 
Education, havde de forventet at skulle fokusere på 
gymnasieelevernes mediebrug. De har tidligere lavet 
en undersøgelse af, hvordan it og sociale medier 
først og fremmest fungerer som opmærksomhedsaf-
ledere fra undervisningen i klassen (se bl.a. Om den 

iF yOu CaN’T 
BEaT THEM,
 JOiN THEM!

Facebook, twitter og andre sociale medier invaderer gymnasierne. 
Glem forbud og løftede pegefingre og brug i stedet de nye 
medier aktivt i undervisningen, lyder rådet fra medieforsker, der er 
overrasket over, at det snarere er lærerkulturen end elevkulturen, der 
spænder ben for, at sociale medier kan gavne undervisningen.
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uformelle (mis)brug af medier i det formelle uddannel-
sessystem). 

Men da de gik i gang med de nye undersøgelser, 
tiltrak lærerne sig hurtigt forskernes opmærksom-
hed.

”Vi troede, vi skulle lave et projekt om elevkultur, 
men det er i højere grad blevet et projekt om lærer-
kultur. Vi havde troet, at mange af problemerne med 
de sociale medier var på elevsiden. For eksempel 
bliver elevers opmærksomhed afledt af Facebook og 
spil, nogle bliver udsat for digital mobning osv. Men 
det viste sig, at et lige så stort ”problem” var lærer-
ne. Når lærerne skulle lave eksperimenter med nye 
medier, var reaktionen i begyndelsen per automatik: 
’det vil vi ikke’. De var utilpasse. I projektet er det 
blevet tydeligt for alle parter, hvor stor en indflydelse 
læreren har på, om sociale medier forstyrrer eller 
fremmer undervisningen,” siger Michael Paulsen.

I tidligere undersøgelser fandt forskerne da også 
frem til, at det har en god virkning på eleverne, hvis 
lærerne går foran i medieudviklingen i stedet for at 
forbyde medierne eller ignorere dem.

”Det hjælper hverken at forbyde eller lade stå til,” 
siger Michael Paulsen.

For det første er et forbud umuligt at håndhæve, 
forklarer han. I dag har alle elever adgang til både 
smartphones, tablets og computere, og tit er det lige-
frem et krav, at eleverne gør brug af dem i undervis-
ningen. At de har et matematikprogram åbent, er på 
nettet eller læser i en i-bog.

”Og så vil de jo også altid kunne få adgang til 
Facebook, Instagram og Twitter, hvis de vil.”

Derfor vil et forbud ikke løse problemet, men i 
stedet skabe mistillid og konflikter lærere og elever 
imellem, når læreren hele tiden skal tjekke elevernes 
brug. 

”Den dårlige relation vil i sidste ende betyde 
faldende motivation og engagement i undervis-
ningen. Nogle af vores casestudier viser også, at et 
forbud nemt får en faglig slagside i den forstand, at 
det typisk er de fagligt svage, der sætter sig bagerst i 
klassen og bruger en masse energi på at finde ud af, 
hvordan de kan snyde,” siger Michael Paulsen.  

”Men det mest afgørende er nu for mig at se, at et 
forbud forhindrer, at elevernes brug af de her medier 

Fakta om Socio Media Education Experiment
Socio Media education er et 
aktionsforskningsprojekt, som 
medieforskerne Michael Paulsen 
fra Aalborg Universitet og Jesper 
tække fra Aarhus Universitet står 
bag. Målet er at skabe god under-
visning med sociale medier som 
fx twitter og Facebook. Forsker-
ne er gået sammen med Skive 
Handelsgymnasium for at finde 
ud af, hvordan elever og lærere 
kan bruge de nye sociale medier 
til at skabe en god it-kultur i 
klasseværelset. 

Forskerne følger en gymna-
sieklasse i tre år – fra 1.g til 3.g. 

eleverne dimitterer som studen-
ter i foråret 2014. Ifølge forskerne 
er det unikt, at man følger en 
klasse og klassens brug af it så 
tæt.

Forskerne har opstillet to 
overordnede regler, som klassens 
lærere skal følge i tre år:

Forbud mod medieforbud: 
lærerne må ikke forbyde brugen 
af computere, tablets eller smart-
phones, heller ikke Facebook eller 
spil. lærerne må heller ikke være 
ligegyldige over for elevernes 
mediebrug.

Twitter- og wiki-påbud: 
lærerne skal bruge elevernes 
sociale medieforbrug aktivt i 
undervisningen. lærere i alle fag 
skal få eleverne til at sende korte 
tekster via twitter (mikro-blog-
ging), og eleverne skal opdatere 
og dele deres viden via wikis, som 
er et redskab til at dele noter.

region Midtjylland har bevilget 
3,4 mio. kr. til forskningsprojektet. 
Det samlede budget er 4,7 mio. kr.

læs mere på www.smee.dk
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bliver gjort til genstand for læring og dannelse. Hvis 
man på forhånd har forbudt mediebrug, som elever 
ellers finder meningsfuld, kan man ikke tale frit 
om det og udvikle elevernes egen refleksion over, 
hvordan de lever med de nye medier. Både i skolen, 
derhjemme og ude i samfundet.”

Omvendt er det heller ikke en løsning med en 
laissez faire-tilgang, hvor lærerne ikke forholder sig 
til elevernes mediebrug.

 ”Den strategi er lige så håbløs som et forbud. 
Den løser ingenting. Og igen: man gør ikke brugen af 
medierne til genstand for fælles refleksion og læring 
med henblik på at hjælpe eleverne til at blive digitalt 
dannede.”

Twitterklassen
I det nye projekt Socio Media Education handler det 
om at finde løsninger på, hvordan sociale medier 
kan gavne undervisningen. Sammen med kollegaen 
Jesper Tække følger Michael Paulsen en gymnasie-
klasse på Skive Handelsgymnasium, fra de begyndte 
i 1.g i 2011, til de bliver studenter i 2014. Forskerne 
har givet alle klassens lærere to retningslinjer: De må 
ikke forbyde sociale medier, og de skal inddrage to 
slags nye medier i undervisningen, Twitter og wikis. 

Twitter er mest tænkt som små sekvenser af nogle 
minutters varighed i hvert fag. Læreren i internatio-
nal økonomi kan for eksempel bruge Twitter i under-
visningen ved at stille eleverne spørgsmålet: ’Hvad er 
årsagerne til finanskrisen?’ Eller dansklæreren kan se 
’Den kroniske uskyld’ med klassen og stille eleverne 
spørgsmål undervejs, ’Beskriv fortælleren Janus med 
tre ord’. Det giver en masse svar, og i stedet for at 
tage udgangspunkt i lærebogen handler det om argu-
menter og dialog, forklarer Michael Paulsen. 

Twitter-kommunikationen gør det muligt for hele 
klassen at byde ind med svar i stedet for, at det er de 
samme hænder, der ryger i vejret hver gang. Projektet 
afsluttes først i 2014, men de foreløbige resultater 
viser, at elevernes sociale og faglige engagement er 
steget, og stemningen i klassen er bedre. Desuden 

har undervisningen allerede ændret sig, i hvert fald 
for nogle af lærerne.

”Nogle af lærerne har fortalt, at deres måde at 
undervise på har ændret sig radikalt – og de vil aldrig 
gå tilbage. De har fået et nyt tillidsforhold til eleverne. 
Eleverne behøver ikke længere at skjule skærmen, 
men kan i stedet tale med læreren om, hvad fx et 
godt pausespil er. Lærerens rolle bliver i højere grad 
at støtte og hjælpe eleverne frem for at være én, der 
holder taler i timen,” siger Michael Paulsen. 

Det er dog ikke alle lærere, der er lige begejstrede. 
For de fleste lærere er det grænseoverskridende at 
gå væk fra forbud og bruge bestemte nye medier. Og 
nogle står næsten helt af, fortæller Michael Paulsen. 
Han kalder denne gruppe for ’romantikere’. Dygtige 
undervisere, men på gamle præmisser.

I den nye medietid betyder det så, at ’romantiker-
ne’ taber kampen om opmærksomhed?

”Både ja og nej. Det er godt med forskellige typer 
af lærere, men i værste fald taber de fuldstændig 
eleverne. I bedste fald er de åndehuller fra den øvrige 
undervisning,” siger Michael Paulsen.

Så selv om der er plads til enkelte åndehuller uden 
Twitter og digital kommunikation i gymnasieklas-
sens skema, må de fleste lærere nok gøre sig klar til 
kampen – eller til at kæmpe sammen med de sociale 
medier om at skabe en god undervisning. Eller sagt på 
nudansk: If you can’t beat them, join them. X

Michael Paulsen
lektor i anvendt filosofi ved institut for læring og Filosofi, 
aalborg universitet. Han forsker bl.a. i digital dannelse, 
it-didaktik og brug af medier i skoler og gymnasiale 
uddannelser og har skrevet en lang række artikler og 
bogkapitler om emnet. Han har taget initiativ til projektet 
itdidaktik, som er et 4-dages kursus om itdidaktik og digital 
dannelse i gymnasiet.

læs mere: www.michaelpaulsen.dk, www.itdidaktik.dk

Nogle af lærerne har fortalt, at deres måde 
at undervise på har ændret sig radikalt – og 
de vil aldrig gå tilbage. De har fået et nyt 
tillidsforhold til eleverne.
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