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Forord 
 
Som et led i udviklingsprogrammet for fremtidens ungdomsuddannelser har der i perio-
den 2002 til 2004 været koblet følgeforskning til udviklingsprojektet ”Det virtuelle gym-
nasium”. Nærværende rapport er en fortsættelse af rapporten ”Det virtuelle gymnasium – 
en følgeforskningsrapport for skoleåret 2002/03 om et udviklingsprojekt” (Uddannelses-
styrelsen, hæfte nr. 45). Rapporten tager udgangspunkt i de af udviklingsprojektet genere-
rede elev-, lærer- og ledererfaringer indhentet i perioden 2003-2004 samt følgeforsknin-
gens iagttagelser, hvad angår it1-anvendelser i undervisningen og i undervisningsrelate-
rede sammenhænge. 
 
Til udviklingsprojektet er der knyttet en følgeforskningsenhed, som har indsamlet infor-
mationer på skoler, der har fået udviklingsmidler i forbindelse med udviklingsprojektet 
”Det virtuelle gymnasium”.  
 
Følgeforskere, som har deltaget med bidrag i denne rapport, er lektor, cand.scient. Claus 
Gregersen, lektor, Herning Gymnasium og ph.d. Helle Mathiasen, lektor, Aarhus Univer-
sitet. Claus Gregersen og Helle Mathiasen har deltaget i følgeforskningen fra forsknings- 
og udviklingsprojektets start i august 2002. Der ud over har ph.d. stipendiat Henrik Van-
dinghus-Nielsen, Aalborg Universitet og uddannelseskonsulent, ph.d. Tina Bering Kei-
ding, Aalborg Universitet deltaget i følgeforskningen i perioderne forår 2003 og forår 
2004.   
Helle Mathiasen er ansvarlig for følgeforskningen samt formidling af denne. 
 
Følgeforskningsenheden takker elever, lærere og ledere, der har stillet deres sparsomme 
tid til rådighed. 
 
 
 
Helle Mathiasen 
Juli 2004
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1. Indledning 
Af Helle Mathiasen 
 
Formålet med denne følgeforskningsrapport er at formidle, diskutere og perspektivere 
elev-, lærer- og lederformulerede erfaringer med og følgeforskningens iagttagelser af it-
anvendelser i undervisningen og i undervisningsrelaterede sammenhænge.  
 
Denne rapport har som overordnet fokus elever og læreres anvendelse af de forskellige 
kommunikationsfora, den enkelte forsøgsskole har mulighed for at tilbyde som ramme 
for undervisningen. Det gælder undervisning, der er tilrettelagt som fysisk tilstedeværel-
seforløb, og det gælder undervisningsforløb, hvor brugen af netmedierede kommunikati-
onsfora helt eller delvist udgør en platform for undervisningen.  
 
Det empiriske materiale er indsamlet i perioden 2003 til 2004. Det drejer sig om skoler-
nes årsrapporter for forsøgsperioden 2002/2003, observationer primært i forbindelse med 
emne- og projektarbejde, elev- og lærerinterviews, elev-, lærer- og lederproducerede 
skriftlige svar på et mindre antal kvalitative skriftlige spørgsmål samt tilgang til forskelli-
ge netmedierede kommunikationsfora i de anvendte konferencesystemer på udvalgte for-
søgsskoler. 
 
Med hensyn til følgeforskningsenhedens tematiske grundlag, henvises til følgeforsk-
ningsrapporten ”Det virtuelle gymnasium - en følgeforskningsrapport for skoleåret 
2002/03 om et udviklingsprojekt”, (hæfte 45, side 7), hvor der er redegjort for de grund-
læggende spørgsmål som Undervisningsministeriet, Uddannelsesstyrelsen har ønsket be-
lyst gennem følgeforskningen. Læseren har i nævnte rapport mulighed for at danne sig et 
billede af genstandsfeltet og den valgte teoretiske optik, som nærværende rapport ligger i 
forlængelse af.  
 
Uddannelsesstyrelsen har i skoleåret 2002/2003 bevilget udviklingsmidler til 60 gymna-
sier, og i alt bevilget midler til 79 udviklingsprojekter.2 I skoleåret 2003/2004 har 15 sko-
ler fået godkendt forlængelse af igangværende forsøg, og 6 gymnasier har fået tilladelse 
til at iværksætte nye forsøg på området. Desuden forsætter nogle af forsøgene fra sidste 
skoleår uden særskilt ansøgning for indeværende skoleår.
  
Der har været tale om mangeartede projekter såvel med hensyn til omfang i hensigt, tid, 
antal involverede fag og it-anvendelser. Projekterne peger derfor i mange retninger, hvil-
ket vil fremgå af analysen af skolernes årsrapporter vedrørende skoleåret 2002/2003. I 
den forbindelse skal det nævnes, at skolerne generelt ikke har fået bevilget de forsøgs-
midler, som deres oprindelige forsøgsansøgning har haft som forudsætning. Dette har 
haft indflydelse på udviklingsprojekternes indhold og omfang, idet projekterne på skoler-
ne efterfølgende er blevet justerede i forhold til bevilgede midler. 
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Skolernes årsrapporter for skoleåret 2003/2004 vil ikke indgå i denne rapport, da deadline 
for disse årsrapporter ligger i efteråret 2004. Disse årsrapporter vil indgå i den tredje del-
rapport, hvor også erfaringer fra skoler, der ligger uden for Danmarks grænser vil blive 
inddraget.    
 
 

1.1 Rapportens fokus 
 
Det overordnede fokus i denne rapport er elever og læreres anvendelse af de forskellige 
kommunikationsfora, som den enkelte forsøgsskole har mulighed for at tilbyde som 
ramme for undervisningen. Det gælder forløb, der kan karakteriseres som værende base-
ret på fysisk tilstedeværelse3, forskellige netmedierede kommunikationsfora4 og på un-
dervisningsforløb, der kan karakteriseres som byggende på forskellige kombinationer af 
disse kommunikationstyper. 
 
Med fokus på elever og læreres brug af netmedierede kommunikationsfora stilles følgen-
de spørgsmål: 
 
Hvilke organiseringer af undervisningen - iagttaget som kommunikationsfora – un-
derstøtter udviklingen af hvilke typer kvalifikationer og kompetencer? 
 
Dette spørgsmål initierer nye spørgsmål: 
 

o Hvilke typer af lærer- og elevroller og funktioner aktualiseres i sådanne lærings-
miljøer? 

o Er der nye inklusions-/eksklusionsmekanismer i spil, og i givet fald hvilke? 
o Hvilke organiseringer af undervisningen og hvilke it-anvendelser kan - med den 

lærendes videntilegnelse som udgangspunkt - være en ungdomsuddannelses 
kommunikative ramme?   

 
Fokus er ikke på teknologien, men på eventuelle pædagogiske og didaktiske muligheder 
for udvikling af læringsmiljøer. It som teknologi er derfor i sig selv ikke interessant i 
denne sammenhæng. Det er derimod spørgsmålet om, hvordan it bruges af elever og læ-
rere i den daglige undervisning. 
 
I den første følgeforskningsrapport om Det virtuelle gymnasium (hæfte nr. 45) var tre 
overordnede kategorier af forsøg under udviklingsprojektet ”Det virtuelle gymnasium” 
valgt som hovedtemaer. Den første kategori, havde koncentreret interessen omkring net-
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3 I litteraturen kaldet face-to-face, herefter f2f 
4 I 1. delrapport (Hæfte 45, Udviklingsprogrammet for fremtidens ungdomsuddannelser) , artikler, afhand-
linger af Mathiasen, H. (jf. litteraturliste) er der pt primært tale om skriftlig netudbredt asynkron compu-
termedieret kommunikation, herefter snack. Med webcam og andre audiovisuelle teknologier vil det skrift-
lige element kunne træde i baggrunden. Forsøgs- og udviklingsarbejdet er teknologisk set primært rettet 
mod skriftbaserede og asynkrone kommunikationsfora.  

  
  



 
 

baserede undervisningsrelaterede aktiviteter. Den anden kategori handlede om skoler, 
hvor forsøgene rettede sig mod nye måder at organisere undervisningen på og mod eva-
lueringsformer med udgangspunkt i den eksisterende fagstruktur. Den tredje kategori om-
fattede skoler, der arbejdede med mere omfattende strukturforsøg.  
 
I denne følgeforskningsrapport er der valgt en struktur, der tager sit udgangspunkt i fire 
overordnede tilgange, hvor den første handler om skolernes årsrapporter og deres valg af 
forsøgs- og udviklingstemaer. Derefter er omdrejningspunktet for behandlingen af de 
nævnte spørgsmål computerkonferencekommunikation og projektorganisering. Et tredje 
udgangspunkt er kommunikation og deltagelse i undervisningen. Det fjerde udgangs-
punkt er elev-, lærer- og ledelsesekspliciterede erfaringer opnået gennem forskellige ty-
per aktiviteter i forsøget ”Det virtuelle gymnasium”.    
 
Mens der i den første følgeforskningsrapport har været tale om valg af skoler, hvor for-
ventningerne til at kunne få mulighed for at iagttage noget forskelligt har været udgangs-
punktet, er der i nærværende rapport tale om en fokusering på kommunikationsfora eller 
med andre ord tale om en fokusering på udvalgte typer af undervisningsmiljøer og delta-
gelse heri. Dette valg skal ses i lyset af den overordnede opgave, som kan formuleres som 
ønsket om at undersøge, hvordan teknologien kan tænkes at facilitere læreprocesser, un-
dervisningsrelateret kommunikation og forskellige former for organisering af undervis-
ning. 
 
Der er således tale om udvalgte aspekter, og rapporten intenderer ikke at dække feltet, 
men har en intention om at konstruere et forskningsbaseret billede af muligheder og bar-
rierer genereret af det toårige udviklingsprojekt set i lyset af den valgte empiri og den 
valgte begrebsoptik. 
 
 

1.2 Rapportens opbygning 
 
Følgeforskningsrapporten indledes med et forord, en indledning samt en kort redegørelse 
for centrale begreber og anvendte informationsindsamlingsmetoder, skrevet af Helle Ma-
thiasen. Med hensyn til den anvendte begrebsoptik henvises læseren til publikationen 
”Det virtuelle gymnasium – en følgeforskningsrapport for skoleåret 2002/03 om et udvik-
lingsprojekt” (Uddannelsesstyrelsen, hæfte nr. 45), hvor en udfoldelse af den begrebs-
mæssige ramme og det teoretiske grundlag er præsenteret. 
  
Herefter følger fire kapitler, der behandler det empiriske materiale, der er til rådighed i 
form af indsamlede informationer herunder skolernes årsrapporter. Det første kapitel, 
som Claus Gregersen har udarbejdet, behandler skolernes indsendte årsrapporter til UVM 
ud fra en vifte af temaer, der er valgt ud fra det foreliggende materiale. I det efterfølgende 
kapitel analyserer Helle Mathiasen computerkonferencekommunikation i forbindelse med 
tre projektforløb. I det tredje kapitel analyserer Tina Bering Keiding og Henrik Vanding-
hus-Nielsen kommunikation, deltagelse og betingelser herfor i forskellige kommunikati-
onsfora og i det fjerde kapitel analyserer Helle Mathiasen elev-, lærer- og ledererfaringer 
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som deltagere i udviklingsprojektet ”Det virtuelle gymnasium”. Rapporten afsluttes med 
en opsamling.   
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2. Centrale begreber 
Af Helle Mathiasen 
 
I dette kapitel vil centrale begreber som læring, undervisning, it, pædagogik, didaktik, 
kvalifikationer, kompetencer og projektarbejde blive beskrevet inden for den valgte sy-
stemteoretiske ramme, således at læseren er informeret om den teoretiske optik, hvormed 
genstandsfeltet er iagttaget i dette følgeforskningsprojekt.  
 
  

2.1 Læring 
 
Læring defineres i denne kontekst som resultatet af de perceptions- og kognitionsproces-
ser, det enkelte individ via egne operationer benytter til forandring og udvikling af egne 
mentale strukturer. Denne fortsatte konstruktion af vidensstrukturer - relateret til det en-
kelte individ - bygger på allerede opbyggede mentale strukturer.   
      
Læring er dermed knyttet til det enkelte individ, og det er det enkelte individ, der kan læ-
re sig noget. Viden kan ikke opfattes som en substans, der af et individ kan overføres til 
et andet individ. Viden overføres i eksempelvis ”traditionel lærerformidlet klassebaseret 
undervisning” ikke fra lærer til eleverne, i den forstand, at eleverne, efter at læreren har 
formidlet sit stof, hver især nu indeholder det formidlede. Undervisning/kommunikation 
kan med andre ord ikke honorere ideen om, at eleverne efterfølgende har konstrueret en 
reproduktion af lærerens tanker. Der kan være tale om, at elever efterfølgende kommuni-
kativt reproducerer lærerens formuleringer, men det handler om reproduktion af kommu-
nikation og ikke reproduktion af tanker.  
 
Konsekvensen af denne tilgang til læring er, at det enkelte individ i princippet sidder med 
hver sin specifikke forståelse. Hver enkelt elev, lærer og leder vælger forståelse ud fra sin 
egenkompleksitet, sit ”mentale beredskab”. Princippet om undervisningsdifferentiering 
tager udgangspunkt i en sådan forståelse, idet vejen ad hvilken, den enkelte elev når det 
fælles mål for undervisningen, er knyttet til den enkelte elev. Det handler om at gøre for-
skel ud fra den antagelse, at hver elev er unik, og dermed iagttager omverden ud fra netop 
sit ”mentale beredskab”.5
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Med andre ord er sprog og tanker – kommunikation og bevidsthedsaktiviteter - ikke i de-
res udgangspunkt ækvivalerende. Men kommunikation kan ”forstyrre” mentale struktu-
rer, såfremt eksempelvis eleven vælger at rette sin opmærksomhed mod undervisningen.6

 
 

2.2 Undervisning  
 
Begrebet undervisning iagttages i nærværende sammenhæng som den specielle form for 
kommunikation (henviser til sociale systemer), der har som formål at forandre mentale 
strukturer (henviser til psykiske systemer). I et organisatorisk perspektiv betyder denne 
tilgang, at der i undervisningsbegrebet er inkluderet alle former for kommunikationsfora, 
der som intention har, at forandre mentale strukturer inden for rammen af uddannelsessy-
stemet. Følgelig anvendes undervisning som et fælles begreb for kommunikationsfora 
kendetegnet ved eksempelvis at være benævnt som vejlednings-, mentor-, konference-, 
mail-, klasse, gruppe- og opgavefeedbackkommunikation.   
 
Udgangspunktet er, at kommunikation kan understøtte erkendelsesprocesser, som her be-
tragtes som konstruktions-, dekonstruktions- og rekonstruktionsprocesser. Det drejer sig 
med andre ord om det enkelte individs mentale strukturer, bevidsthedsstrukturer (tanker, 
følelser, intuition m.m.), der fortsat kan udvikle kompleksitet, således at den endnu mere 
komplekse omverden kan mødes med ny erkendelse, med øget indrekompleksitet, hvilket 
her iagttages som et udtryk for viden for det enkelte individ.  
 
Undervisning ses derfor som en social aktivitet, hvor kommunikation og handling er 
grundelementer og hvor elever, lærere og ledere er en aktiv part i rammesætning af 
kommunikationen.7

 
 

2.3 It, - digitale medier 
 
It ses her som et multifunktionelt medie, som i sin form er under stadig forandring. Com-
puteren i sin kendte form er aktuel i nærværende sammenhæng, men begrebet digitale 
medier vil snarere kunne rumme udviklingen. 
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I denne rapport vil fokus være på computeranvendelsesaspekter i undervisningen og i re-
laterede aktiviteter, hvilket betyder, at det drejer sig om værkstøjsprogrammel, kommu-
nikationsprogrammel og såkaldt undervisningsprogrammel, som f.eks. fagspecifikke pro-
grampakker, færdighedstræningsprogrammer og opslagsværker. Der skelnes her overord-

 
6 En udfoldelse kan læses i ”Det virtuelle gymnasium”. Nærværende rapport er en fortsættelse af rapporten 
”Det virtuelle gymnasium – en følgeforskningsrapport for skoleåret 2002/03 om et udviklingsprojekt” (Ud-
dannelsesstyrelsen, hæfte nr. 45), s. 17 f 
7 En uddybning findes i ”Det virtuelle gymnasium”. Nærværende rapport er en fortsættelse af rapporten 
”Det virtuelle gymnasium – en følgeforskningsrapport for skoleåret 2002/03 om et udviklingsprojekt” (Ud-
dannelsesstyrelsen, hæfte nr. 45), s. 16 

  
  



 
 

net mellem værktøjsfunktioner på linie med kendte teknologier, som det traditionelle 
pennalhus kan indeholde, blot tilsat strøm, og så it set i et medieperspektiv, hvor der ud 
over kendte medier som radio, TV, aviser og bøger er tilført nye medieformer som f.eks. 
fagspecifikke programpakker, færdighedstræningsprogrammer, chat, mail, videokonfe-
rence og hjemmesider.  
 
 

2.4 Pædagogik og didaktik 
 
Begrebet pædagogik forstås her som teorier om opdragelse og undervisning. Det drejer 
sig om et teoretisk felt, hvor pædagogiske teorier, pædagogiske temaer og pædagogiske 
begreber er genstand for undersøgelser, refleksioner og (komparative) analyser. Pædago-
gik ses ikke som et normativt begreb i den forstand, at begrebet eksempelvis bruges til at 
afgøre om nogen eller noget er pædagogisk eller ej. 
 
Didaktik defineres som teorier om undervisningen og dens planlægning, og dermed som 
et delområde inden for pædagogik.8   
 
 

2.5 Teori og praksis 
 
Teori og praksis anskues som to systemer, der iagttager hinanden og som derigennem så 
at sige, kan berige hinanden. Disse to systemer er ikke hierarkisk struktureret. Med andre 
ord, har hverken teori eller praksis ophøjede positioner i forhold til hinanden. Der er såle-
des ikke tale om, at teori skal eller kan være handlingsanvisende for praksis, og heller 
ikke om, at praksis skal udvikle sig til en teori - og udvikling af pædagogisk teori er ét, - 
og udvikling af pædagogisk praksis er noget andet.9  
 
I den her fremlagte forståelsesramme betyder det, at praksis ikke er anvendt teori, men at 
praksis kan gøres til genstand for refleksioner, hvilket kan inkludere teori (pædagogik og 
didaktik). Pointen er, at teori og begreber kan støtte en reflekteret praksis, ud fra et andet 
perspektiv end den blotte beskrivelse, som praksis muliggør. Med andre ord får praksis 
mulighed for at reflektere over egen praksis ud fra en ekspliciteret begrebsramme. 
 
 

2.6 Kvalifikationer og kompetencer 
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8 En udfoldelse kan læses i ”Det virtuelle gymnasium”. Nærværende rapport er en fortsættelse af rapporten 
”Det virtuelle gymnasium – en følgeforskningsrapport for skoleåret 2002/03 om et udviklingsprojekt” (Ud-
dannelsesstyrelsen, hæfte nr. 45), s 14 f 
9 Denne problemstilling behandles i Mathiasen, H (2000): ”Findes der en IKT-pædagogik?”  

  
  



 
 

Der skelnes mellem begreberne kvalifikation og kompetence, idet en sådan skelnen vur-
deres som frugtbar. Kvalifikationer defineres som faktuel viden og faglig viden - det at 
vide at, vide hvor, hvordan, hvorfor, hvornår og hvad. Kvalifikationer danner fundamen-
tet for kompetencer, som defineres som det at bruge sine kvalifikationer - det man gør i 
den givne situation, hvilket bl.a. indebærer aktualisering af begreberne refleksivitet og 
refleksion.  
 
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. Der er således tale om 
en iterativ proces.10

 
 

2.7 Begreberne projektarbejde, emnearbejde og tværfaglighed 
 
Begrebet projektarbejde vil her blive defineret som problemorienteret og deltagerbeslut-
tende arbejde, hvor eleverne selv skal igennem en ”forundringsfase” – hvor problemfor-
muleringen successivt tager form. Der er tale om deltagerstyring i et fastlagt og mere el-
ler mindre afgrænset omfang.  
 
Emnearbejde defineres som et oftest af læreren anslået tema, hvor eleverne beskriver og 
besvarer spørgsmål genereret af læreren/lærerne. 
 
Projekt- og emnearbejde kan organiseres som enkelt faglige eller som tværfaglige under-
visningsforløb, hvor der med tværfaglig kræves at flere fag og flere lærere inddrages for 
at udfolde det aktuelle tema. 11 Ligeledes kan projekter gennemføres som såvel individu-
elle eller gruppebaserede forløb. 
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10 En udfoldelse kan læses i ”Det virtuelle gymnasium”. Nærværende rapport er en fortsættelse af rapporten 
”Det virtuelle gymnasium – en følgeforskningsrapport for skoleåret 2002/03 om et udviklingsprojekt” (Ud-
dannelsesstyrelsen, hæfte nr. 45), s. 18 f 
 
11 En udfoldelse kan læses i ”Det virtuelle gymnasium”. Nærværende rapport er en fortsættelse af rapporten 
”Det virtuelle gymnasium – en følgeforskningsrapport for skoleåret 2002/03 om et udviklingsprojekt” (Ud-
dannelsesstyrelsen, hæfte nr. 45), s. 20 f 
 

  
  



 
 

 

3. Informationsindsamlingsmetoder 
Af Helle Mathiasen 
 
Det empiriske materiale, som denne rapport bygger på, er indsamlet i perioden 2003-
2004. Følgeforskningsenhedens deltagere har besøgt udvalgte skoler under forsøgspro-
grammet ”Det virtuelle gymnasium”. Det første projektår fik omkring 20 skoler besøg af 
en eller flere forskere tilknyttet følgeforskningsenheden. I andet projektår har der været 
tale om færre skolebesøg, idet følgeforskningen i større omfang har valgt at koncentrere 
forskningen om de nævnte temaer og derudfra indsamle relevante informationer til belys-
ning af de stillede forskningsspørgsmål.  
 
De enkelte forskere har afhængig af tema brugt indsamlingsmetoder som observation i 
klassen, ’åben lurking’ i computermedierede konferencefora, udskrifter af computerkon-
ferencekommunikation, enkelt- og gruppeinterview, spørgeskemaer, essays og plenum-
diskussioner12.  
 
Skolernes årsrapporter for forsøgsperioden 2002/2003 samt enkelte skolers særlige for-
søgsrapporter fra skoleåret 2003/2004 indgår som en del af det empiriske materiale i 
nærværende rapport. 
 
Der ud over indgår der i rapporten elev-, lærer- og ledersvar fra ca. en tredjedel af de sko-
ler, der har deltaget i udviklingsprojektet.  
 
Den fremlagte tolkning af det iagttagne genstandsfelt er søgt kvalificeret ved at eksplici-
tere med hvilken optik, følgeforskningen har iagttaget genstandsfeltet, som her er for-
søgsprojekter under udviklingsprogrammet ”Det virtuelle gymnasium”.  
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12 Citater vil i rapporten fremstå i kursiv og i anførselstegn. 

  
  



 
 

 

4. Skolernes årsrapporter 
Af Claus Gregersen 
 

4.1. Resume 
 
Dette kapitel indeholder en kommenteret bearbejdning af skolernes forsøgsrapporter fra 
første år med forsøget (skoleåret 2002-2003). Der er udvalgt nogle temaer, som skolerne 
har lagt vægt på i forsøgsrapporterne, indenfor nogle af de centrale områder, som danner 
udgangspunkt for forsøgene med Det virtuelle gymnasium. Temaerne er følgende: forsø-
genes målsætning, arbejdsformer, undervisningsdifferentiering, kompetencer, studieakti-
vitet og evaluering (herunder logbog og portfolio), skriftlighed, elever og læreres ar-
bejdsbyrde samt tekniske og andre vanskeligheder. Endeligt afrundes med nogle af ideer-
ne, som er formidlede i forsøgsrapporterne. 
 
Udgangspunktet for de fleste af forsøgene har enten været emne- og projektarbejde, hvor-
til der er koblet virtuel undervisning, eller afprøvning af konferencesystemer som middel 
til at opfylde kravene til undervisningen om sammenhæng, koordinering og evaluering. 
 
Den største fællesnævner mellem langt de fleste forsøgsrapporter er, at de anfører en for-
øget arbejdsbyrde for både elever og lærere i forbindelse med forsøgene. Den hyppigst 
anførte forklaring er en forøget skriftlighed, som bevirker et øget tidsforbrug for begge 
parter.  
 
I rapporterne er der eksempler på undervisningsdifferentiering i de virtuelle forløb på 
baggrund af den øvrige undervisning. Omvendt er der også eksempler på, at lærerens 
kendskab til eleverne fra den virtuelle del danner grundlag for undervisningsdifferentie-
ring i den traditionelle del af undervisningen. 
 
Generelt i forsøgsrapporterne er det vurderingen, at elevernes samarbejdsevne og selv-
stændighed udvikles ved emne- og projektarbejde, hvori virtuel undervisning indgår. 
Hvad angår evalueringen af disse kompetencer samt dokumentation af elevernes studie-
aktivitet i sådanne forløb, så fremgår det af rapporterne, at der er tale om to centrale og 
komplekse områder, som kræver videre udvikling. 
 
Foruden tekniske vanskeligheder så er det hyppigst anførte problemfelt i forbindelse med 
forsøgene elevernes manglende eller begrænsede adgang til Internettet udenfor skoleti-
den.  
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4.2. Indledning 
 
I dette kapitel tematiseres og kommenteres nogle af de erfaringer, problemfelter og mu-
ligheder, som forsøgsskolerne har valgt at lægge vægt på i deres årsrapporter fra forsø-
gets første år (skoleåret 2002-2003). Den brede vifte af emner og deres forskelligartethed 
afspejler tilsvarende forskelle mellem forsøgenes indhold og omfang. Da der ikke er stil-
let bestemte form- eller indholdskrav til skolernes årsrapporter, har de enkelte skoler i 
disse selv fremdraget de elementer i deres forsøg, som de har fundet særligt relevante og 
interessante. Formålet med dette kapitel er at formidle nogle af erfaringerne fra forsøgene 
indenfor de centrale temaer, som danner udgangspunkt for forsøgene med Det virtuelle 
gymnasium. Grundlaget for kapitlet er de godt 500 siders rapportering fra 50 forsøgssko-
ler. Der er valgt en form, hvor der ikke er referencer til de oprindelige rapporter, både 
fordi disse ikke er publicerede og fordi, der er tale om en kommenteret bearbejdelse og 
udvælgelse på tværs af de enkelte skolers rapporter.  
 
Betegnelsen virtuel undervisning benyttes i dette kapitel i betydningen, at eleverne selv 
gennemfører undervisningen eller dele af den uden lærerens fysiske tilstedeværelse, hvor 
kommunikationen med læreren sker elektronisk via e-mail og/eller konferencesystem. I 
langt hovedparten af forsøgene er de virtuelle elementer afprøvede i forbindelse med 
gruppebaserede emne- eller projektarbejde, hvor en del af kommunikationen indenfor 
gruppen og mellem gruppen og læreren er foregået via e-mail og konferencer, men som 
det vil fremgå, findes der også eksempler på afprøvning i forbindelse med andre typer 
undervisning. 
 
 

4.3 Nogle af de overordnede mål med forsøgene 
 
I en del af forsøgsrapporterne anføres, at det overordnede mål med forsøget er at øge 
elevaktiviteten i og elevansvarligheden for undervisningen. Midlet til at opnå dette er 
emne- og projektarbejde, hvor eleverne samarbejder i grupper, hvilket involverer anven-
delse af computere både til værktøjsfunktioner og som medie. Typisk sker der desuden en 
tilhørende forøgelse af skriftligheden. Afprøvningen af virtuel undervisning bliver såle-
des ikke et primært mål for disse forsøg, men den valgte arbejdsform muliggør dette, 
hvilket også er realiseret i en række af forsøgene. 
 
Et andet overordnet mål for en del af forsøgene er afprøvning af konferencesystem i rela-
tion til undervisningen. Konferencesystemet danner en ramme om undervisningen: 

• det er her, der findes overblik over undervisningens indhold i form af forløbspla-
ner, materialer, lektier og afleveringer 

• lærer og elever samt eleverne indbyrdes kommunikerer om og i undervisningen 
• evalueringer og erfaringsopsamlinger sker via konferencer 

 
Konferencesystemer opfattes i nogle af forsøgene som et vigtigt middel til at opfylde 
kravene til undervisningen om sammenhæng, helhed, progression, koordinering og eva-
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luering. De kommer således til at danne et fundament for undervisningen, og forsøgenes 
mål bliver at få afprøvet mulighederne og få etableret denne basis.  
 
 

4.4 Arbejdsformer  
 
Forsøgene koncentrerer sig typisk omkring længere emne- eller projektarbejdsforløb, som 
ikke nødvendigvis er tværfaglige, men lige så hyppigt enkeltfaglige. Disse to arbejdsfor-
mer vurderes helt klart som særligt velegnede til at koble med virtuel undervisning. I ar-
bejdet med emnet eller projektet kan eleverne selv tilrettelægge hele eller dele af forløbet, 
hvor en del af kommunikationen indbyrdes og med læreren/vejlederen sker via e-mail og 
konferencer, samt i nogle tilfælde desuden via chat. I en del af forløbene har de mulighed 
for at arbejde andre steder end på skolen, men hyppigt vælger de ikke at benytte sig af 
denne mulighed. 
 
I traditionel, lærerstyret klasseundervisning er en af lærerens centrale hovedopgaver at 
fremskaffe og udvælge stoffet ud fra faglige og pædagogiske brugbarhedskriterier, samt 
tilrettelægge brugen af det valgte stof i form af planer for lektionernes forløb. Nogle af 
forsøgsrapporterne påpeger, at denne arbejdsdeling grundlæggende ikke ændres ved elev-
centrerede arbejdsformer som emne- og projektarbejde i grupper og især ikke, hvis der 
indgår virtuel undervisning i forløbet. Forløbet skal tilrettelægges, så det bliver muligt for 
eleverne at arbejde selvstændigt, hvilket erfaringerne tyder på vil kræve, at læreren sta-
digt varetager de nævnte opgaver samtidigt med, at materialet skal distribueres og frem-
gangsmåden skal formidles til eleverne på en præcis måde. Der fordres klare rammer, 
krav og tidsfrister. Tilsammen medfører disse betingelser, at forberedelsen af undervis-
ningen bliver mere omfattende for læreren, end ved traditionel klasseundervisning. Desu-
den antydes tendenser til, at jo større afstand til læreren, jo mere krav om struktur af un-
dervisningen, hvilket umiddelbart kan virke som et paradoks i forhold til muligheden for 
elevernes egen tilrettelæggelse af undervisningen. Da lærerens udvælgelse af undervis-
ningsmateriale og den tilhørende plan for brugen af det bygger på både en faglig og en 
pædagogisk kompetence, har eleverne typisk ikke grundlag for selv at foretage de tilsva-
rende vurderinger og valg.  
 
 

4.5 Undervisningsdifferentiering 
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En del af forsøgene har afprøvet mulighederne for undervisningsdifferentiering i forbin-
delse med it og virtuel undervisning. Der er en tovejssammenhæng mellem den traditio-
nelle klasseundervisning på den ene side og undervisningsrelateret kommunikation via it 
og virtuel undervisning på den anden. I en af forsøgsrapporterne anføres, at sidstnævnte 
giver nogle muligheder for individuel vejledning og undervisningsdifferentiering, hvis 
grundlag bygger på lærernes kendskab til eleverne fra den traditionelle klasseundervis-
ning. Omvendt giver kommunikation via it som supplement til tilstedeværelsesundervis-
ning en god indsigt i den enkelte elev/gruppe, som kan danne grundlag for undervis-

  
  



 
 

ningsdifferentiering i den øvrige del af undervisningen. En af forsøgsskolerne formulerer 
i deres rapport, at ”der er dialogen i klassen, dialogen på konferencen og dialogen mel-
lem de to fora”. Der bliver således tale om en gensidig sammenhæng, hvor de enkelte 
dialoger supplerer og bygger på hinanden. 
 
De forskellige elevtyper har forskellige muligheder, behov og problemer i forbindelse 
med elevaktiverende arbejdsformer med eller uden virtuel undervisning, hvilket der skal 
tages højde for ved differentieringen af disse forløb. På tværs af de forskellige elevtyper, 
er der nogle generelle krav, som er fælles: 
 
Omfanget af det krævede arbejde skal svare til den afsatte tid, hvilket langt fra altid har 
været tilfældet i forsøgene. I flere af forsøgene har man gjort den erfaring, at læreren har 
en tendens til at overvurdere, hvad eleverne kan nå på den afsatte tid. 
 
Emne- eller projektarbejde med inddragelse af virtuel undervisning vurderes i nogle af 
forsøgene at egne sig bedst til et velkendt emne og ikke til introduktion af et nyt emne. 
Eleverne skal således have en faglig basis for at kunne arbejde selvstændigt med et emne, 
således at de er introducerede til området i den øvrige del af undervisningen, inden de 
starter med emnet/projektet. 
  
Læreren skal sørge for, at sådanne forløb er velstruktureret med en grundig vejledning, 
således at de har mulighed for at arbejde selvstændigt med emnet, jf. forrige afsnit. I et af 
forsøgene har man konstateret, at dette krav stilles af alle elevtyperne, også af fagligt 
stærke, selvstændige og reflekterende elever. 
 
I konsekvens af de forskellige elevtypers behov og muligheder i forbindelse med elevcen-
trerede arbejdsformer har en af forsøgsskolerne afprøvet differentiering, hvor fagligt 
stærke elever har lavet et selvstændigt projekt med skriftlig aflevering samtidigt med, at 
de fagligt svagere elever blev undervist på klassen af læreren. 
 
 

4.6 Kompetencer 
 
Styrkelse af elevernes ikke-faglige kompetencer som kommunikations- og samarbejds-
kompetencer har været et væsentligt delmål i en række af forløbene under forsøget. Det 
er en generel vurdering i forsøgsrapporterne, at elevernes samarbejdsevner og selvstæn-
dighed udvikles ved emne- og projektarbejdsformen, hvori der indgår virtuel undervis-
ning. Flere af forsøgsskolerne konstaterer, at brugen af disse arbejdsformer stiller krav 
om, at eleverne besidder og udvikler en række andre kvalifikationer og kompetencer. En 
af forsøgsskolerne formulerer, at der er tale om følgende: 
  
”Eleverne skal besidde de nødvendige it-kompetencer”. 
I flere af forsøgsrapporterne fremhæves det, at ikke alle elever besidder de færdigheder i 
brugen af it, som er nødvendige i relation til denne arbejdsform.  
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”Eleverne skal have kendskab til it-redskabernes udnyttelse i undervisningssammenhæn-
ge, eksempelvis samtalekultur og kommunikationsprocessor”. 
I flere af forsøgsrapporterne konstateres det, at kommunikation via konferencer og e-mail 
har fundamentalt andre vilkår end både mundtlig og traditionel skriftlig kommunikation. 
En central opgave er at udvikle en praksis for denne kommunikation. Kravet gælder i øv-
rigt også for lærerne. 
 
”Elevernes skal have kendskab til gruppe- og samarbejdsprocesser”. 
Disse processer er naturligvis en forudsætning, når kompleksiteten øges ved inddragelse 
af virtuel undervisning. 
 
 

4.7 Studieaktivitet og evaluering 
 
To centrale problemfelter i forbindelse med emne- og projektarbejde med inddragelse af 
virtuel undervisning er dokumentation af elevernes studieaktivitet i forløbet samt evalue-
ring af deres udbytte. Det fremgår både direkte og indirekte af flere af forsøgsrapporter-
ne, at dokumentation af elevernes studieaktivitet samt evaluering af deres udbytte og 
kompetenceudvikling er to centrale områder, hvor der for begges vedkommende er behov 
for en videreudvikling af praksis. Der er tale om to komplekse områder, hvor forsøgssko-
lerne i det første år med forsøget kun er kommet et lille stykke ad vejen.  
 
De anvendte konferencesystemer indeholder typisk faciliteter, som kan anvendes i for-
bindelse med registrering af studieaktivitet (eksempelvis mulighed for at konstatere, 
hvem der har læst et dokument eller et indlæg). Typisk har disse muligheder været kom-
bineret med elevernes brug af logbøger. I forsøgene har forskellig praksis været afprøvet 
– fra den ene yderlighed, hvor den eneste registrering af elevens studieaktivitet er, om 
den krævede opgave er afleveret ved den angivne deadline, ellers bliver vedkommende 
noteret fraværende – til den anden yderlighed, hvor eleverne skal dokumentere deres ak-
tivitet via logbog, portfolio m.v. Et konkret eksempel på en mellemløsning er en forsøgs-
skole, hvor eleverne i projektforløbet tilbydes vejledning i skemalagte timer under den 
virtuelle undervisning, men der foretages ikke tilstedeværelsesregistrering, der imod god-
skrives eleverne timerne, når de afleverer projektproduktet, foruden at de skulle skrive 
logbog og anvende 4 af timerne enten i laboratoriet eller på en anvist virksomhed. Gene-
relt viser forsøgsrapporterne, at der er en tendens til, at vurdering af studieaktiviteten bli-
ver tæt knyttet til produktkravet og bedømmelsen af produktet. Desuden supplerer nogle 
af forsøgene med, at eleverne skal foretage en selvevaluering af forløbene. 
 
 

4.7.1 Portfolio 
 
I de fleste forsøg, der har arbejdet med portfolio, defineres denne som elevens personlige 
samling af dokumenter, men i enkelte forsøg omfatter begrebet fælles notebanker for 
klasser eller hold. I nogle af forsøgene kobles portfolio med mentorordning i form af, 
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mentorens vejledning tager udgangspunkt i elevens portfolio og referater af mentorsamta-
ler indgår i denne. Der er også et eksempel på et forsøg, hvor det er elevens mentor, der 
bestyrer elevens portfolio således, at eleven kun kan læse og ikke skrive i den, hvorved 
der sker en forøget grad af formalisering af denne. 
 
 

4.7.2 Logbøger 
 
Som et redskab til at dokumentere processen i et emne- eller projektarbejde har det i for-
søgene typisk været krævet, at de enkelte grupper eller elever fører logbog over forløbet. 
I forsøgene er der eksempler på, at logbøger benyttes med henblik på registrering og do-
kumentation af forskellige aspekter af forløbet:  
 

• Aktivitetsniveau – eleverne har arbejdet i den krævede tid  
• Læreprocesser – eleverne dokumenterer den del af processen, som ikke fremgår af 

det endelige produkt 
• Dialog mellem elever og lærer eller mellem eleverne indbyrdes i form af udskrift 

af kommunikationen 
• Elevens refleksion over egne læreprocesser. 

 
En af forsøgsskolerne anfører, at det er vigtigt klart at definere formålet med og brugen af 
logbogen. Mulighederne er mange: 
 

• Selvevaluering 
• Karaktergivning 
• Forældrekonsultation 
• Studievejledning 
• Evaluering 

 
 
Desuden anføres det, at man bør definere både det minimale og det maksimale omfang 
pr. gang. Overordnet opfattes formålet med logbogen at være, at den skal pege frem mod 
en udvikling af eleven, som en af forsøgsskolerne formulerer det:  
 
”Logbog bør være en udviklingsrapport ikke en tilstandsrapport”. 
 
Der rapporteres om nogle problemfelter i forbindelse med anvendelsen af logbøger. I fle-
re af rapporterne anføres det, at logbøger er tidskrævende. Det tager både lang tid for ele-
verne at skrive dem, og også for lærerne at læse dem. Desuden er der en risiko for, at 
logbøger opfattes som en kontrol fra lærerens side og ikke som en mulighed for refleksi-
on over læreprocessen. Dette er ikke uden grund, da en del af forsøgene som omtalt an-
vender logbøger til at kontrollere elevens studieaktivitet. Det fremgår af rapporterne, at 
eleverne i en række tilfælde er utilfredse med at skulle skrive logbog. I et af forsøgene 
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foreslår eleverne i en forsøgsklasse, at logbøger erstattes af et møde med fysisk tilstede-
værelse placeret midtvejs i et virtuelt forløb. 
 
 

4.8 Skriftlighed 
 
Indledningsvis bemærkes det, at der på dette område er forskel mellem fagene. Som en af 
forsøgsskolerne påpeger det i deres rapport, er der i de naturvidenskabelige fag en tæt 
sammenhæng mellem det mundtlige og det skriftlige, hvor de skriftlige opgaver i et emne 
eller område placeres umiddelbart efter den mundtlige gennemgang. I sprogfagene, især 
dansk, er der tradition for at opfatte den skriftlige disciplin som mere selvstændig del af 
undervisningen. 
 
I nogle af rapporterne anføres det, at anvendelse af konferencer og e-mail i forbindelse 
med undervisningen udvikler elevernes evne til at formulere sig præcist i relation til faget 
og deres læring. De spørgsmål, eleverne stiller til læreren ad den vej, kræver mere præci-
se formuleringer, end spørgsmål stillet mundtligt ved fælles tilstedeværelse, ligesom 
spørgsmålene får en anden og mere overordnet karakter. Tilsvarende kræves det også for 
lærerens svar, at de bliver mere præcise og overordnede. Som en af skolerne formulerer 
det i rapporten: ”virtuelle undervisningsformer udvikler og kræver en ny spørgekultur.” 
 
I flere af forsøgsrapporterne anføres det, at anvendelse af emne- og gruppearbejde med 
kommunikation via konferencer og e-mails forøger skriftligheden, som også vinder ind-
pas i fag uden skriftlig dimension. Det samlede omfang af skriftlig kommunikation i form 
af indlæg, forespørgsler, udkast m.v. får et ganske betydeligt omfang, hvilket fører til en 
forøget arbejdsbelastning af både elever og lærere, som forstærkes af, at skriftlig kom-
munikation er mere tidskrævende end mundtlig. 
 
Flere af rapporterne fremfører individualisering og uddelegering som et generelt problem 
i forbindelse med udarbejdelse af grupperapporter. Det forårsager ukoordinerede og 
usammenhængende produkter. Samtidigt er problemet et udtryk for, at eleverne rent fak-
tisk ikke har samarbejdet i særligt stort omfang. 
 
I nogle af rapporterne fremhæves det, at nogle elever har fordel af den forøgede skriftlig-
hed. Eksempelvis har elever, som har svært ved at nå at komme til orde ved traditionel 
klasseundervisning, en mulighed for at arbejde med stoffet i deres eget tempo og komme 
til orde skriftligt i en konference.  
 
I rapporterne er der forskellig vurdering af, hvorvidt den forøgede skriftlighed medfører 
en styrkelse af elevernes skriftlige udtryksfærdigheder. Umiddelbart har der været for-
ventninger om dette, men måske skal forklaringen søges i følgende formulering fra en af 
rapporterne: 
 
”Ved virtuel undervisning er der fokus på proces og indhold og mindre på sproglig ud-
tryksfærdighed end ved samtale i klasserummet”. 
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4.9 Elever og læreres arbejdsbyrde 
 
Den eneste fællesnævner mellem stort set alle forsøgsrapporterne er, at de peger på, at 
lærerens og elevernes arbejdsbyrde er forøget med forsøget. Dette aspekt uddybes i flere 
af rapporterne, og forklaringerne er mange. Som nævnt i forrige afsnit er den forøgede 
skriftlighed en del af forklaringen – for både elever og lærere er der mere, der skal læses 
og skrives. I afsnit 4.4 er det ligeledes anført, at emne- og projektarbejde med anvendelse 
af virtuel undervisning typisk vil være mere tidskrævende for læreren at forberede. Til-
svarende vil eleverne også få en forøget arbejdsbyrde, hvis de, som det er formuleret i en 
af rapporterne: 
 ”skal udnytte mulighederne for at arbejde med supplerende materiale, sende spørgsmål 
og besvare indlæg og udarbejde personlige og fælles noter på elektronisk form”. 
 
Et andet generelt træk er, at hvis man etablerer forbedrede muligheder for undervisnings-
differentiering, individuel vejledning og konsultation m.v., så er der også en naturlig for-
ventning hos eleverne om, at det udnyttes, hvilket kræver ressourcer. Endeligt er også 
logbog og portfolio tidskrævende for både elever og lærere. 
 
Nogle af forsøgene har gjort den erfaring, at der er risiko for, at arbejdet spredes ud over 
hele døgnet for begge parter, hvis ikke man formulerer klare retningslinjer for, hvad man 
kan forvente af svartider i forbindelse med kommunikation via konferencer og e-mail. 
Det gælder både for elever og lærere, så ingen af parterne skal stå til rådighed døgnets 24 
timer. 
 
I en af rapporterne er anført, at elektronisk retning er mere tidskrævende, hvilket er be-
grundet med, at man udnytter mulighederne for udførlige forklaringer, ligesom der er 
forøgede muligheder for efterfølgende korrespondance med den enkelte elev via e-mail 
som opfølgning på opgaven og rettelserne. 
 
Ovenstående erfaringer lægger op til, at der sker en prioritering af de elev- og lærerres-
sourcer, der er til rådighed for gymnasieuddannelsen. En vis rationalisering vil kunne nås, 
hvis den enkelte skole fastlægger fælles retningslinjer og praksis for afvikling af emne- 
og projektforløb med virtuel undervisning. På de forsøgsskoler, der er arbejdet i denne 
retning, meldes der om en gevinst ved, at praksis ikke skal opfindes, forhandles og for-
midles ved hvert forløb, når både elever og lærere kender til og er enig om forløbets 
form, procedurer og spilleregler. Udvikling af en fælles praksis for en skole er desuden 
nødvendig for, at man kan sikre progression og sammenhæng i undervisningen af den 
enkelte klasse og elev. 
 
 

4.10 Tekniske og andre vanskeligheder 
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Det næst hyppigste emne, der berøres i rapporterne, er tekniske vanskeligheder, som er 
nævnt i en meget stor del af disse. I de fleste af forsøgene har man været generet af tekni-
ske problemer, nogle gange i forbindelse med opstarten af forsøget og andre gange un-
dervejs. Fortrædelighederne er typisk tekniske sammenbrud og virus. Desuden nævnes 
langsommelig adgang til nogle af konferencesystemerne som et problem, der har generet 
både elever og lærere i nogle af forsøgene. 
 
En rækkes af rapporterne fremfører at det faktum, at ikke alle elever har adgang til Inter-
nettet hjemmefra, har sat begrænsninger for afprøvningen af kommunikation via it, her-
under virtuelle arbejdsformer. Det er ikke kun elever helt uden adgang til Internettet, der 
giver disse begrænsninger, men også elever, som er afhængig af adgang til nettet via tele-
fonforbindelse. De har ikke mulighed for at beslaglægge familiens telefonlinie i det nød-
vendige omfang samtid med, at anvendelse er forbundet med ekstraudgifter til opkalds-
takst. Selv om forsøgsskolerne typisk tilbyder elever med disse vilkår, at de kan få ad-
gang til skolens computere udenfor skoletiden, er denne løsning utilstrækkelig. Omfanget 
af problemet er ikke helt lille, flere af forsøgsskolerne rapporterer, at der har siddet flere 
elever i forsøgsklassen, der har været berørt af problemstillingen.  
 
En enkelt af forsøgsskolerne anfører, at de nye undervisningsformer medfører, at skole-
skift bliver mere komplicerede for eleverne. 
 
 

4.11 Ideer 
 
Som tidligere omtalt er forsøgene typisk, men ikke udelukkende, udmøntede i forbindelse 
med emne- og projektarbejde i grupper, hvor en del af kommunikationen foregår via e-
mail og konferencer. I dette afsnit omtales et udvalg af de øvrige muligheder, som har 
været afprøvet i et eller flere af forsøgene. Afsnittet er tænkt som et miniature idekatalog. 
 
Et af forsøgene har anvendt en konference til elevernes brainstorm ved igangsætning af et 
nyt forløb/emne. 
 
Det er ikke kun i forbindelse med emne- og projektarbejde, at konferencer har været an-
vendt. I flere af forsøgene har de også været anvendt som supplement til en mere traditio-
nel klasseundervisning. Eksempelvis inddrages konferencen i nogle tilfælde i elevernes 
forberedelse til den efterfølgende gennemgang på klassen. 
 
Nogle klasser har anvendt en konference som diskussionsforum i forbindelse med skrift-
lige afleveringer. 
 
Flere forsøgsskoler har oprettet elektroniske studieværksteder eller lektiehjælp. En vari-
ant er, at der ikke er tilknyttede lærere, men eleverne hjælper hinanden. 
 
En forsøgsskole har udarbejdet en ”Virtuel kogebog” med ideer til og erfaringer fra virtu-
elle forløb. En sådan vil kunne bidrage til en erfaringsformidling om denne undervis-
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ningsform blandt skolens lærere og sikre den ensartethed, som er omtalt tidligere i kapit-
let. 
 
En forsøgsskole har oprettet et ”Virtuelt bogdepot” på skolens server med en fælles, digi-
tal materialebank. 
 
Lektiekalender for den enkelte klasse fælles for alle fag, hvor lektier og opgaver noteres 
af eleverne (og ikke af lærerne). En sådan vil kunne bidrage til at give både elever og læ-
rere et overblik, som eksempelvis kan sikre en koordinering af elevernes arbejdsbelast-
ning. 
 
Kompetenceplaner for den enkelte klasse udfyldt af klassens lærere. 
 
Nogle af forsøgsskolerne har positive erfaringer med, at en stor del af den individuelle 
vejledning af elever i forbindelse med danskopgaven i 1.g, historieopgaven i 2.g og den 
større skriftlige opgave i 3.g foregår via e-mail og/eller konference. 
 
En af forsøgsskolerne har afholdt værkstedstimer for udvalgte klasser, hvor bibliotekar, 
datavejleder og en eller flere af klassens lærere giver støtte til og vejledning i projektar-
bejde. 
 

 

4.12 Sammenfatning 
 
De enkelte forsøg er meget forskellige både med hensyn til indhold, omfang og mål, men 
på tværs af dem er der en række emner, der typisk er berørt. Generelt vurderes gruppeba-
seret emne- og projektarbejde at være særligt velegnet til kobling med virtuel undervis-
ning, men der er også andre muligheder. Hvad angår konferencesystemer, så danner disse 
en ramme om undervisningen i en lang række af forsøgene. Undervisningens indhold i 
form af noter, forløbsbeskrivelser m.v. distribueres via konferencer, elevers og læreres 
kommunikation i og om undervisningen foregår delvist via dette, desuden foretages eva-
lueringer elektronisk. 
 
Rapporterne melder typisk tilbage om en forøget arbejdsbyrde for både elever og lærere i 
forbindelse med forsøgene. Der er flere årsager til dette, typisk forøgede muligheder for 
skriftlighed, kommunikation og undervisningsdifferentiering. I den videre udvikling af 
områder bliver det således en opgave at prioritere de samlede elev- og lærerressourcer. 
 
Gruppebaserede emne- og projektarbejde vurderes at kunne styrke elevernes samarbejds-
kompetence og selvstændighed. For at kunne indgå i sådanne forløb skal eleverne besid-
de en række nødvendige kompetencer med hensyn til it, it-kommunikation og gruppepro-
cesser. 
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Hvad angår dokumentation af studieaktivitet og evaluering af udbyttet i forbindelse med 
virtuel undervisning, eksempelvis via logbog og portfolio, så dokumenterer rapporterne 
behovet for en videre udvikling af en praksis på området, hvor eksempelvis formål og 
formkrav præciseres. 
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5. Kommunikationsfora og projektorganiseret undervis-
ning 
Af Helle Mathiasen 
 

5.1 Resume 
 
Genstandsfeltet i dette kapitel er to gymnasieklasser (hvoraf den ene udgår af det overve-
jende informationsgrundlag), på et gymnasium, hvor der er i flere år har været gennem-
ført forsøg med brugen af it i projektorganiseret undervisning. Elever og lærere har ad-
gang til computere på skolen, og de fleste har hjemmecomputere af nyere dato. Der er 
med andre ord ikke tale om såkaldte computerklasser13.  
 
Undersøgelsens fokus er kommunikation i form af blandinger af netmedierede14 og til-
stedeværelsesbaserede15 kommunikationsfora. 
 
Undersøgelsen viser, at fordelingen af elevernes konferenceindlæg i de enkelte gruppe-
konferencer er relativ jævn. Elevindlæggene fordeler sig således relativt jævnt i de enkel-
te grupper. Der er dog en kønsmæssig forskel, idet pigerne producerer relativt flere ind-
læg i gruppekonferencerne end drengene. Samtidig viser undersøgelsen, at der ikke er 
markante forskelle på grupper, der består af henholdsvis drenge og piger, udelukkende 
piger eller udelukkende drenge. 
 
Med hensyn til det tematiske indhold af projektperioderne viser undersøgelsen, at de na-
turvidenskabelige temaer betragtes af en del elever som havende vanskeligere vilkår end 
humanistiske temaer, når det drejer sig om at se relevansen af konferencefora som et  
diskussionsfora. Eleverne betragter kulturen i lærerteam med henholdsvis humanistisk og 
naturvidenskabeligt udgangspunkt som forskellige. Eleverne tillægger lærerne en væsent-
lig betydning for deres arbejde i projektperioderne.   
 
Gruppekonferencerne bruges af eleverne stort set udelukkende til projektrelaterede for-
mål. Undersøgelsen viser, at eleverne i projektperioderne producerer relativt mange ind-
læg også i perioden mellem 16.00 og 24.00.      
 
Eleverne bruger gruppekonferencerne som en ”digital mappe”, hvor alle i gruppen til 
hver en tid har acces til de samme informationer. Da eleverne ofte arbejder i f2f-
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13 Med begrebet computerklasse, menes her klasser, hvor alle elever råder over egen computer døgnet 
rundt. 
14 Som tidligere nævnt er en mere præcis betegnelse skriftlig netudbredt asynkron computermedieret kom-
munikation, forkortet: snack. Chat – fora har været brugt i begrænset omfang, primært eleverne i mellem. 
Om chat iagttages som et synkront eller asynkront kommunikationsmedie kommer bl.a. an på faciliteterne i 
det enkelte chat-forum og hvor mange der deltager i kommunikationen.    
15 Som tidligere nævnt i litteraturen ofte forkortes til f2f (face-to-face) 

  
  



 
 

sammenhænge mellem kl. 8 og kl. 16 viser tallene, at dette netmedierede kommunikati-
onsforum iagttages som en integreret del af det samlede kommunikationsmiljø. 
 
Lærer og elever har ikke de samme forventninger til forskellige lærerrolletildelinger, 
hvilket giver sig udslag i forskellige måder at håndtere kommunikation på. 
 
Undersøgelsen viser, at eleverne hopper ud og ind af de forskellige kommunikationsfora 
og medier alt efter, hvor de antager, at der er størst mulighed for at kommunikationens 
”lykkes”.  
 
Eleverne betragter ikke konferencerne som de foretrukne kommunikationsfora, i forbin-
delse med aktiviteter som længere diskussioner og fortolkninger, når de har muligheden 
for at være sammen på skolen (det foretrukne sted), hjemme eller evt. andre steder. Men 
gruppekonferencen er ifølge eleverne omdrejningspunktet for gruppearbejdet, og ganske 
uundværlig i et projektarbejdsforløb. 
 
Eleverne oplever, at indlægsvolumen generelt afhænger af primært tre parametre, projekt-
tema, gruppesammensætning og den enkelte elevs indstilling til skolearbejde - det vigtig-
ste er, at ”man vil det”. Ifølge eleverne kræver deltagelse i et projektforløb i langt højere 
grad, at man kan arbejde selvstændigt end i den traditionelle klassebaserede undervis-
ning. Eleverne mener, at fagligt dårlige bliver ”bedre” og ”de dovne ekskluderer sig selv” 
og fordi gruppekonferencen er omdrejningspunktet, ”tvinges” eleverne til at ytre sig.  
 
Der er tre vigtige kriterier, når der skal vælges gruppesammensætning ifølge eleverne. 
Det drejer sig om kriteriet ” at man skal kunne lide hinanden”, ”at man vil yde noget se-
riøst, at man gider arbejde” og ”at man fagligt er på niveau”. Det sidste kriterium er det 
mindst væsentlige ifølge eleverne. 
 
Ifølge eleverne påtager de sig et arbejdsansvar, når de arbejder i projektperioder, hvilket 
ikke er tilfældet i den traditionelle undervisning, hvor de godt ”kan være bekendt ikke at 
lave så meget, fordi det kun går ud over dem selv”. 
 
 

5.2 Indledning 
 
I dette kapitel er genstandsfeltet en gymnasieklasse på et gymnasium, der i flere år har 
været gennemført forsøg, hvor it og projektarbejde har været centrale temaer i den samle-
de skoleudviklingsproces. Elever og lærere har adgang til computere på skolen, og de fle-
ste har hjemmecomputere af nyere dato. Der er med andre ord ikke tale om såkaldte 
computerklasser. 
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I skoleåret 2003/2004 har følgeforskningens fokus været på blandinger af netmedierede16 
og tilstedeværelsesbaserede17 kommunikationsfora18. Dette tema har været omdrejnings-
punkt for forskningsaktiviteterne. Det overordnede spørgsmål er, om aktualisering af 
kombinationer af forskellige typer kommunikationsfora kan understøtte undervisning, 
hvilket kan beskrives som den form for kommunikation, der intenderer stimulering af læ-
ring. Med relation til rapportens tre forskningsspørgsmål konkretiseres dette i følgende 
spørgsmål. Hvordan, hvornår til hvad og hvem anvender hvilke kommunikationsfora 
samt hvilke roller og funktioner sættes i spil? 
 
Følgeforskningens intention er ikke, at kunne producere et generaliseret svar på dette 
spørgsmål. Dette er ikke muligt inden for den valgte teoretiske ramme og det aktuelle in-
formationsgrundlag. Intentionen er at producere en beskrivelse af rammesætningen, såle-
des at læseren kan tage udgangspunkt i denne kontekst, konstruerer sin forståelse af un-
dersøgelsens resultater og med dette som fundament have mulighed for at relatere det til 
egne interessefelter.         
 
Dette kapitel vil tage udgangspunkt i en undersøgelse af specielt den netmedierede kom-
munikation i tre konkrete undervisningsforløb i efteråret 2004.   
 
Indledningsvis vil rammerne for den observerede undervisningen blive fremlagt. Derefter 
følger undersøgelsens resultater samt uddrag af skolens interne evaluering af projektfor-
løbene. Kapitlet afsluttes med en sammenfatning af de fremlagte resultater. 
 
 

5.3 Informationsindsamlingsmetoder 
 
Den netmedierede kommunikation har været i fokus i denne del af følgeforskningen, 
hvilket konkret har udmøntet sig i en fokusering på elever og læreres brug af skolens 
konferencesystem. 
Det drejer sig om primært to typer konferencefora. Det ene forum kaldes klassens fælles-
konference og det andet forum kaldes gruppekonference, som strukturmæssigt figurerer 
som underkonferencer til klassens fælleskonference. Hver projektgruppe har sin konfe-
rence under et projektforløb. Præmisser og betingelser i forbindelse med brug af konfe-
rencesystemet vil blive beskrevet i afsnittet ”Anvendte kommunikationsfora”. 
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16 Som tidligere nævnt er en mere præcis betegnelse skriftlig netudbredt asynkron computermedieret kom-
munikation, forkortet: snack. Chat – fora har været brugt i begrænset omfang, primært eleverne i mellem. 
Om chat iagttages som et synkront eller asynkront kommunikationsmedie kommer bl.a. an på faciliteterne i 
det enkelte chat-forum og hvor mange der deltager i kommunikationen.    
17 Som tidligere nævnt i litteraturen ofte forkortes til f2f (face-to-face) 
18 Sådanne blandinger af kommunikationsfora er i litteraturen blevet benævnt ”mixed-mode”, - senest er 
betegnelsen ”blended” blevet brugt.  

  
  



 
 

Informationsgrundlaget for følgeforskningen:  
 

o Adgang til kommunikationen i klassens fælleskonference og gruppekonferencer i 
skolens konferencesystem. I alt udskrifter af 9 ugers kommunikation (snack) i 
klassens fælleskonference og samtlige gruppekonferencer.  

 
o Adgang til kommunikationen i lærernes fælleskonference medio 2003 til ultimo 

2003.   
 

o Adgang til elevernes mailsystem i form af mailudskrifter, hvor eleverne angiver 
hvilke mail, der er modtaget og sendt i projektperioden der vedrører projektarbej-
det.  

 
o Overværelse af projekteksamen (første projekt, oktober 2003) 

 
o Uformelt interview på gangen med 5 elever efter projekteksamen samme dag (ok-

tober 2003) 
 

o Gruppeinterviews (elever) umiddelbart efter projekteksamen (tredje projekt, de-
cember 2003)  

 
o Løbende møder med implicerede lærere i skoleåret 2003/2004 

 
o Gruppeinterviews (elever), hvor følgeforskningens ”findings” præsenteres og dis-

kuteres 
o (marts 2004) 

 
o Præsentation af ”findings” til lærere og efterfølgende diskussion (marts 2004) 

 
o Skolens interne evaluering af projektforløbende (foråret 2004) 

 
o Individuelle projektkarakterer for de to projektperioder med udgangspunkt i hu-

manistiske fag 
 
  

Med hensyn til konferencekommunikationen er der tale om såkaldt fuld repræsentation i 
den forstand, at der ikke er sket en udvælgelse af elever eller lærere, men at alle elever og 
lærere, der har ytret sig i de omtalte konferencer, er medtaget i informationsmaterialet. 
 
Med hensyn til elevgruppeinterviews har der ikke været tale om en udvælgelse. Det væ-
sentligste kriterium har været, at det var praktisk muligt, og der har således ikke været 
taget udgangspunkt i baggrundsparametre. Det har siden vist sig, at parametre som faglig 
stærk, faglig svag, stille pige/dreng eller doven pige/dreng er blevet ”repræsenteret”. An-
tallet af elever i disse gruppeinterview har været på mellem to elever og seks elever, stort 
set ligeligt fordelt kønsmæssigt.   
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Med hensyn til lærerdeltagelse, i de af følgeforskningen etablerede møder, har det ligele-
des været et spørgsmål om, hvad der har været praktisk muligt. Her har gruppestørrelser-
ne varieret mellem to til fire lærere. Der har ikke i denne sammenhæng været tale om li-
gelig fordeling mellem mandlige og kvindelige lærere, - alle lærere, det har været muligt 
at interviewe, har været mænd.  
 
Den fulde repræsentation i form af fælleskonference- og gruppekonferencekommunikati-
onsbidragslister har successivt dannet afsæt for interviewtemaerne, i form af spørgsmål 
inspireret af dette informationsmateriale og ved konkret at fremlægge ”findings” for ele-
ver og lærere.  
  
Skolens interne evaluering af projektforløbene er inden for kategorien fuld repræsentati-
on.  
 
 

5.4 Organisering af undervisningen 
 
Undervisningen har været organiseret som tre enkeltstående projekter af en uges varig-
hed. Disse projektuger er blevet lagt i perioden oktober til december 2003. I projektuger-
ne er den traditionelle undervisningsorganisering i form af lektionsplan suspenderet. 
 
Elever og lærere forbereder sig til en projektuge i ugerne op til selve projektugen ved di-
verse kommunikative undervisningsaktiviteter, hvor det anvendte konferencesystem ind-
går som et informationsforum for elever og lærere. 
 
Ugerne før selve projektugen har lærerne successivt lagt materiale på fælleskonferencen. 
Eleverne har i de tre projektperioder henholdsvis selv dannet grupper, blevet fordelt i 
grupper af lærerne på baggrund af elevernes skriftlige tilkendegivelse af tre personer, de 
gerne ville arbejde sammen med og som den sidste variation, har lærerne fordelt eleverne 
ud fra deres ønsker med hensyn til projekttema. 
 
Få elever har arbejdet alene i projektperioderne, hvilket for nogles vedkommende skyl-
des, at de så at sige har ekskluderet sig selv, ved ikke at deltage i undervisningen. For an-
dre elevers vedkommende skyldes udtrædelsen af den etablerede gruppe interne proble-
mer.  
 
Gruppedannelserne er fastlagt ca. to uger før selve projektugen og eleverne har afklaret 
konkret projekttema før selve projektugen med en eller flere lærere. 
 
Som noget af det første skal grupperne formulere en problemstilling, der successivt tager 
form som en konkret problemformulering via diskussioner med en eller flere lærere og 
gruppens medlemmer i de enkelte gruppekonferencer og i f2f-sammenhænge. 
 
Eleverne kan bestille tid hos den enkelte lærer til et f2f-møde på skolen med en dags var-
sel. Når det drejer sig om netmedieret spørgsmål til læreren - primært via gruppekonfe-
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rencerne - er der ikke tale om længere forberedelsestid, da lærerne i de situationer forsø-
ger at svare hurtigst muligt. 
 
Det er op til eleverne at vælge, hvor de vil arbejde i selve projektugen. Der er tale om 
selvorganiserede grupper, hvad angår organisatoriske beslutninger. Nogle grupper arbej-
der overvejende på skolen, andre hjemme. De fleste grupper har valgt at arbejde i f2f- 
fora en stor del af tiden i selve projektugen, hvilket for de fleste grupper har betydet, at de 
i selve projektperioden, som udgangspunkt, har aftalt at mødes på skolen de fleste dage. 
 
Udover disse f2f-baserede kommunikationsfora har eleverne brugt fælleskonferencen, 
gruppekonferencen, mail- og chat-systemer, hvilket vil blive udfoldet i afsnittene om-
handlende den konkrete undersøgelse af snack i de tre projektperioder. Disse perioder 
består af ca. to ugers forberedelse, hvor undervisningen primært er tilrettelagt efter gængs 
lektionsplan samt selve projektugen, hvor eleverne selv bestemmer, hvor og hvornår de 
arbejder med projektet. 
Lærerne har via klassens fælleskonference fremlagt formelle krav til eleverne, hvilket i 
koncentreret form er forsøgt gengivet i nedenstående beskrivelse, som et eksempel på 
kravene i et af de tre projekter. 
 
Projektopgaven skal have et omfang svarende til tre sider pr. elev i gruppen. Den enkelte 
elevs produkt skal kunne identificeres, men skal ikke nødvendigvis være tre sammen-
hængende sider. 
Eleverne har via fælleskonferencen yderligere fået informationer om faglige krav til op-
gaven, herunder hvilke taksonomiske niveauer, der forventes udfoldet i projektopgaven. 
Projektugen afsluttes med en gruppeeksamination, hvor der gives individuelle karakterer. 
Der er afsat 35 minutter til en gruppeeksamination og efterfølgende 10 minutter til vote-
ring og begrundelse. Eleverne arbejder typisk fra mandag til torsdag med projektopgaven, 
som afleveres torsdag, hvorefter lærerne forbereder eksaminationen af grupperne, således 
at elever og lærere fredag eftermiddag har afsluttet projektugen med en afsluttende evalu-
ering, hvor lærere og en intern censor har bedømt den enkelte elevs præstation i den kon-
krete gruppeeksamination. 
Bedømmelsesgrundlaget er projektopgaven i sin helhed, de individuelle producerede si-
der samt den mundtlige præstation.      
 
 

5.5 Undervisningstemaer 
 
Projektperioderne er tematisk organiseret som tværfaglige projekter. I det aktuelle følge-
forskningsforløb handler det om to projektperioder, hvor de humanistiske fag er funda-
mentet og en uge, hvor der er fokus på de naturvidenskabelige fag. Lærerne er organiseret 
i lærerteams med udgangspunkt i henholdsvis de humanistiske fag og de naturvidenska-
belige fag. 
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5.6 Anvendte kommunikationsfora 
 
I ugerne før en projektuge og i selve projektugen har lærere og elever mulighed for at 
kommunikere i såvel f2f-fora som i snack-fora. Før selve projektugen foregår en del af 
den projektrelaterede kommunikation parallelt med den lektionsorganiserede undervis-
ning, hvilket betyder, at en del af de beslutninger, der vedrører det kommende projekt, 
foregår i mundtlige baserede kommunikationsfora. Sideløbende anvender specielt lærerne 
klassens fælles konferenceforum til at informere eleverne om eksempelvis tidsmæssige 
rammer, faglige krav, deadlines og formelle krav til færdigt produkt. 
Gruppekonferencerne bruges som tidligere nævnt i denne indledende fase sideløbende 
med f2f-kommunikationsfora til forhandling af problemformuleringer. 
 
I selve projektugen kan eleverne vælge at kommunikere via konferencesystemets gruppe-
konference, at mødes f2f på skolen, eller hvor eleverne måtte finde det relevant at arbej-
de. Eleverne vælger selv arbejdsorganiseringsformer, det vil sig, om de eksempelvis peri-
odevis vil arbejde alene, vil arbejde få sammen eller om de beslutter, at alle i gruppen ar-
bejder sammen. Denne selvorganisering gælder også i projektperioder, hvor to klasser 
arbejder sammen, hvilket er tilfældet i anden og tredje projektperiode. Her er det 2. ma-
tematiske 2. g’ere, der på tværs af klasser arbejder med tværfaglige projekter. I første 
projektperiode følges kommunikationen kun i den ene af disse 2.g’ere. I den anden og 
tredje projektperiode følges begge klassers kommunikation via tildelt acces til fælles- og 
gruppekonferencerne. 
  
Eleverne anvender udover konferencesystemets kommunikationsfora bl.a. e-mail-, chat-, 
msn- og sms-systemer. 
 
Eleverne havde fra starten af første projektperiode fået at vide, at skriftlig kommunikati-
on skulle foregå via konferencesystemets kommunikationsfora i alle projektperioder bl.a. 
af hensyn til følgeforskningen. Dette tema vil blive behandlet i afsnittene omhandlende 
undersøgelsens resultater.   
 
 

5.7 Lærerroller og – funktioner 
 
Lærerne opererer med to forskellige roller og relaterede funktioner i forbindelse med un-
dervisningen i projektperioderne. Den ene rolle betegnes af lærerne som ”en lærerrolle” 
og den anden rolle betegnes af lærerne som ”en konsulentrolle”. 
 
Eleverne er af lærerne blevet informeret om, hvilke roller og funktioner de kan forvente 
at møde i projektperioderne. Det betyder konkret, at eleverne kan forvente, at lærerne 
indtager rollen som ”en lærer” i projektforberedelsesperioden på ca. to uger og at elever-
ne kan forvente, at læreren i selve projektugen agerer som ”en konsulent”. 
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Når læreren indtager rollen som ”en lærer”, bliver denne rolle beskrevet som udfyldelse 
af traditionelle funktioner som eksempelvis traditionel klassebaseret ”tavleundervisning” 
og forelæsninger for flere klasser. Det indebærer eksempelvis i relation til projektarbej-
det, at lærerne er centrale i forbindelse med beslutninger vedrørende, om en problemfor-
mulering er god nok. Lærerne har mulighed for at være de udfarende i den forstand, at de 
påtager sig en del af ansvaret for, at eleverne kommer godt i gang med projektet og at det 
faglige niveau er tilfredsstillende.    
 
Med rollen som ”en konsulent” beskriver lærerne deres funktioner som tilbud. Det kan 
eksempelvis være et tilbud til eleverne om faglige input, råd og generel vejledning. Med 
til konsulentrollen følger også andre kommunikative rutiner, når eleverne ønsker kontakt 
med de til projektet knyttede konsulenter. En sådan kontakt skal ske ved at kontakte læ-
rerne dagen før et ønsket konsulentmøde. 
   
 

5.8 Projektarbejde og computerkonferencekommunikation 
 
I dette afsnit vil uddrag af de indsamlede konferencekommmunikationsinformationer ind-
ledningsvis blive præsenteret i form af grafiske figurer og tabeller. Derefter vil nedslag i 
interviewtekster og udsnit af en lærerkonference blive præsenteret. Herefter følger et af-
snit omhandlende afgivne karakterer og brugen af kommunikationsfora. Afsnittet afslut-
tes med uddrag af skolens egen interne evaluering af projektforløbene samt en sammen-
fatning. 
 
 

5.8.1 Kommunikationskategorier  
 
På baggrund af de indsamlede informationer i form af computerkonferenceindlæg - ni 
ugers konferenceindlæg i efteråret 2003 – er nedenstående kategorisering af denne com-
putermedierede konferencekommunikation valgt som analysekategorier.  
 
Indlæg kan overordnet deles i følgende typer indlæg. 
 

o A: Meddelelser 
o B: Spørgsmål 
o C: Respons 

  
Disse typer vil blive udfoldet i et senere afsnit, hvor computerkonferenceindlæggene ka-
tegoriseres med udgangspunkt i indlæggenes indhold. 
 
Nedenstående oversigt beskriver de seks anvendte konferencekommunikationskategorier, 
benævnt kkk1- kkk6. 
 
Konferencekommunikationskategorier, (kkk): 
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Indlæg i tråde, kræver minimum 3 indlæg (en tråd er koblet til et tema):   kkk1 
Elevindlæg, elevspørgsmål, der ikke får respons i dette kkk-forum:   kkk2 
Lærerindlæg til konferencen, meddelelser, hvor der ikke forventes respons: kkk3 
Elevindlæg til konferencen, meddelelser, hvor der ikke forventes respons:  kkk4 
Elevindlæg, spørgsmål, som resulterer i respons i konferencen:   kkk5 
Lærerindlæg, spørgsmål, som resulterer i respons i konferencen:   kkk6 
 
Det skal bemærkes, at et indlæg kun bliver registreret i en af de seks kategorier.  
Det betyder, at indlæg, som er registreret som tråde (kkk1), ikke er indeholdt i en eller 
flere af de øvrige kategorier. 
 
Overordnede typer indlæg og konferencekommunikationskategorier:  
 

o kkk1 kan således indeholde alle 3 overordnede typer indlæg, A, B og C 
o kkk2 indeholder indlæg af typen B 
o kkk3 indeholder indlæg af typen A 
o kkk4 indeholder indlæg af typen A 
o kkk5 indeholder indlæg af typerne B og C 
o kkk6 indeholder indlæg af typen B og C 

 
 
Som nævnt vil konferencetemaerne blive behandlet i et efterfølgende afsnit, hvor de ind-
holdsmæssige kategorier vil blive udfoldet. 
 
I det følgende vil fordelingen af indlæg i gruppekonferencerne blive kategoriseret efter de 
seks fremlagte konferencekommunikationskategorier (kkk). 
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5.8.2 Første projektperiode 
 
I denne første projektperiode drejer det sig om én 2.g med 28 elever, 13 piger og 15 
drenge. Computerkonferencekommunikationen, ckk, der er inddraget, omfatter de to uger 
før selve projektugen samt selve projektugen. Temaet i projektet inddrager humanistiske 
fag. 
 
5.8.2.1 Konferencer og indlægsvolumen  
  
Det samlede antal konferenceindlæg i denne tre ugers periode er på 495, fordelt på fæl-
leskonferencen samt de enkelte gruppekonferencer. 
 
Gr. 1 Gr. 2 Gr.3 Gr. 4 Gr. 5 Gr. 6 Gr. 7 Gr. 8 fælles 
45 52 40 14 59 57 65 107 56 

Tabel 1. Samlet antal konferenceindlæg, fordelt på konferencerne, første projektperiode 

 
Nedenstående figur illustrerer fordelingen af konferenceindlæg på fælleskonferencen og 
de otte underkonferencer kaldet gruppekonferencer. 
 

Samlet antal konferenceindlæg

gruppe 1, 45

gruppe 2, 52

gruppe 3, 40

gruppe 4, 14

gruppe 5, 59

gruppe 6, 57
gruppe 7, 65

gruppe 8, 107

fælleskonferenc
en, 56

 
Figur 1. Samlet antal konferenceindlæg, fordelt på de enkelte konferencer  

 
Af figuren ses at de enkelte elevgruppekonferencer varierer, hvad angår antal konference-
indlæg. Gruppe 8 har brugt konferencen meget, mens gruppe 4 har brugt dette kommuni-
kationsforum ganske få gange i løbet af de tre uger, konferencen var specielt aktualiseret. 
  
 
Ser man derefter på antallet af henholdsvis lærer- og elevindlæg ses følgende billede for 
denne periode. 
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 Gr. 1 Gr. 2 Gr.3 Gr.4 Gr. 5 Gr. 6 Gr. 7 Gr. 8 fælles I alt 
Lærere 9 7 8 4 11 8 7 12 36 102 
Elever 36 45 32 10 48 48 58 95 20 392 

Tabel 2. Lærer- og elevindlæg, første projektperiode 

 
Nedenstående grafiske fremstilling illustrerer forholdet mellem lærer- og elev-ckk-indlæg   

 

Forholdet mellem lærer- og elevindlæg 

fælleskonferenc
en, 1,8

gruppe 5, 0,23

gruppe 4, 0,4

gruppe 3, 0,25

gruppe 6, 0,17
gruppe 7, 0,12

gruppe 8, 0,13

gruppe 2, 0,16

gruppe 1, 0,25

   
Figur 2. Forholdet mellem lærer- og elevindlæg, første projektperiode 

 
Af figuren ses, at lærerindlæg dominerer i fælleskonferencen. Figuren viser, at eksempel-
vis at gruppe 4 har relativt mange lærerindlæg. Ser man på den foregående figur, ses at 
gruppe 4 er den gruppe, der har færrest elevindlæg. Gruppe 8 har flest elevindlæg, men 
dette har ikke resulteret i tilsvarende flere lærerindlæg.    
Et tema, der her kunne være nærliggende at tage op i forbindelse med denne iagttagelse 
er lærerroller og funktioner. Dette vil ske i et efterfølgende afsnit, hvor lærerrefleksioner 
hentet fra lærernes egen lukkede computerkonference vil blive inddraget.  
 
 
5.8.2.2 Indlægskategorisering 
 
I dette afsnit præsenteres indlægsfordelingen i forhold til de angivne kommunikations-
konferencekategorier. (kkk1-kkk6) 
De figurer er medtaget for at give et billede af fordelingen af de enkelte kommunikati-
onskonferencekategorier i de enkelte konferencer. 
 
Konferencekommunikationskategorier, (kkk): 
 
Indlæg i tråde, kræver minimum 3 indlæg (en tråd er koblet til et tema):   kkk1 

  36
  
  



 
 

Elevindlæg, elevspørgsmål, der ikke får respons i dette kkk-forum:   kkk2 
Lærerindlæg til konferencen, meddelelser, hvor der ikke forventes respons: kkk3 
Elevindlæg til konferencen, meddelelser, hvor der ikke forventes respons:  kkk4 
Elevindlæg, spørgsmål, som resulterer i respons i konferencen:   kkk5 
Lærerindlæg, spørgsmål, som resulterer i respons i konferencen:   kkk6 

 

Indlægskategorisering, gruppe 2

kkk1, 9

kkk2, 0

kkk3, 3

kkk4, 30

kkk5, 10
kkk6, 0

    

Indlægskategorisering, gruppe 1

kkk1, 9

kkk2, 4

kkk3, 5
kkk4, 21

kkk5, 6 kkk6, 0

 Figur 3. Indlægskategorisering, gruppe 1         Figur 4. Indlægskategorisering, gruppe 2  

 

Indlægskategorisering, gruppe 4

kkk4, 7

kkk5, 4
kkk3, 3

kkk2, 0
kkk1, 0kkk6, 0

 

Indlægskategorisering, gruppe 3

kkk1, 6

kkk2, 2

kkk3, 3

kkk4, 17

kkk5, 12

kkk6, 0

 

 Figur 5. Indlægskategorisering, gruppe 3        Figur 6. Indlægskategorisering, gruppe 4 
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Indlægskategorisering, gruppe 6

kkk1, 12

kkk2, 3

kkk3, 4

kkk4, 26

kkk5, 12
kkk6, 0

 

Indlægskategorisering, gruppe 5

kkk1, 18

kkk2, 4

kkk3, 4
kkk4, 22

kkk5, 10
kkk6, 1

 

 Figur 7. Indlægskategorisering, gruppe 5        Figur 8. Indlægskategorisering, gruppe 6 
  

Indlægskategorisering, gruppe 8

kkk1, 24

kkk2, 5

kkk3, 8

kkk4, 48

kkk5, 20
kkk6, 2

    

Indlægskategorisering, gruppe 7

kkk2, 3

kkk3, 4

kkk1, 9kkk6, 4
kkk5, 4

kkk4, 41

 Figur 9. Indlægskategorisering, gruppe 7         Figur 10. Indlægskategorisering, gruppe 8
 

Indlægskategorisering, 
fælleskonferencen

kkk1, 25

kkk2, 1

kkk3, 21

kkk5, 1 kkk6, 0
kkk4, 8

 
 Figur 11. Indlægskategorisering, fælleskonferencen

f figurerne ses, at fælleskonferencen adskiller sig med hensyn til antallet af indlæg i ka-
tegorien kkk1. Med andre ord viser antallet af indlæg i kkk1, at der er flere indlæg i tråde 

   

 
A
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e konferencekommunika-
onskategorier, kkk1, kkk3 og kkk4. Det giver et billede af en konference, som primært 

elt møn-
er, hvad angår fordelingen af de seks konferencekommunikationskategorier.  

rierne viser endvidere, at elever (i min-
re grad lærere) producerer indlæg af typen betegnet som spørgsmål (kkk2 og kkk5). 

r i 

du-
g, der indeholder et spørgsmål, ikke i konferencen, når dette 

r  ikke tager et ubesvaret spørgsmål i 
en konkrete gruppekonference, som et udtryk for eksempelvis ”dumt spørgsmål”, ”vi 

-

rne fortæller, at mange af de spørgsmål, de producerer i gruppekonferencerne, ikke 
rventes at blive besvaret i dette kommunikationsforum, men til gengæld forventes at 

 
te 

 denne kategorisering af konferencekommunikationen kan der iagttages en udnyttelse 
f kombinationer af forskellige typer kommunikationsfora. Der er i disse sammenhænge 

                                                

i fælleskonferencen end i gruppekonferencerne. Det samme gælder indlæg kategoriseret i 
kkk3, som handler om lærermeddelelser. Det ses, at elevspørgsmål (kkk2 og kkk5) udgør 
en forsvindende del af kommunikationen i fælleskonferencen. 
 
Fælleskonferencen er karakteriseret ved primært at indeholde tr
ti
er lærernes forum til meddelelser til eleverne forud for og i selve projektugen. 
 
Rettes blikket mod de otte gruppekonferencer, er der ikke umiddelbart et gener
st
Alle gruppekonferencer viser dog, at kkk4, elevindlæg af typen meddelelser, er domine-
rende i antal i samtlige otte gruppekonferencer.   
 
Fordelingen af konferencekommunikationskatego
d
Disse spørgsmål bliver ikke nødvendigvis besvaret (i konferencen). Denne manglende 
respons ville i f2f-fora i de fleste sammenhænge udløse ”forundringsreaktioner”, da de
en f2f-kontekst er nogle generelle forventninger til respons, når der stilles et konkret 
spørgsmål.  
Derfor er det nærliggende at stille spørgsmålet: hvorfor reagerer en elev19, der har pro
ceret et konferenceindlæ
spørgsmål ikke bliver besvaret eller kommenteret? 
 
Via de gennemførte interview, fremgår det, at eleve 20

d
regner dig ikke”, ”uforståeligt” osv., hvilket der med god grund kunne være valgte forstå-
elser af situationen, hvis det havde drejet sig om andre kommunikationsfora, som eksem
pelvis en f2f-sammenhæng. I sådanne kontekster vil forventningerne til, at ”de andre” 
svarer på mit spørgsmål være en del af den kultur, der implicit er fundamentet i sådanne 
fora. 
 
Eleve
fo
være en del af dagsordenen ved næste f2f-møde. Med andre ord er spørgsmål produceret i
gruppekonferencerne ofte ment som dagsordenpunkter ved næste møde, som for de fles
projektgruppers vedkommende primært foregår på skolen. Forventningerne er samtidig, 
at alle i gruppen har læst indlæggene i gruppekonferencen og har tænkt over spørgsmåle-
ne. 
 
Ved
a
ikke tale om parallelle kommunikative fora - i forståelsen isolerede kommunikative fora – 

 
19 Det er i nogle få tilfælde en lærer, der spørger i gruppekonferencen.  
20 Lærerne er til en vis grad også indforstået med kulturen i denne sammenhæng  

  
  



 
 

men netop forskellige typer kommunikative fora, der så at sige understøtter og beriger 
kommunikationen.   
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.8.2.3 Indlægsfordeling – et kønsperspektiv  

e næste grafiske figurer illustrerer fordelingen af elevindlæg i de enkelte grupper. 
givet 

-

 
5
 
D
Forkortelserne og den fortløbende nummerering for henholdsvis dreng og pige er an
som eksempelvis d1, d2 og p1, p2. I enkelte grupper er der indlæg fra andre elever, da 
gruppekonferencerne er åbne for alle elever i klassen og for lærere, der er knyttet til pro
jektperioden. Disse elever figurerer som x efterfulgt af fortløbende nummerering.  
 

Elevindlægsfordeling, gruppe 2

d5, 5

d7, 15

d6, 14

d4, 9
x1, 1

x2, 1

  

Elevindlægsfordeling, gruppe 1

d1, 16

d2, 12

d3, 8

 Figur 12. Elevindlægsfordeling, gruppe 1        Figur 13. Elevindlægsfordeling, gruppe 2 

 

Elevindlægsfordeling, gruppe 4

p1, 7

d11, 0

p2, 3

  

Elevindlægsfordeling, gruppe 3

d8, 6

d9, 18

d10, 8

 Figur 14. Elevindlægsfordeling, gruppe 3        Figur 15. Elevindlægsfordeling, gruppe 4 

 

  
  



 
 

Elevindlægsfordeling, gruppe 6 

p6, 13

p7, 20

d12, 8

d13, 8

   

Elevindlægsfordeling, gruppe 5

p3, 25

p4, 10

p5, 13

 Figur 16. Elevindlægsfordeling, gruppe 5        Figur 17. Elevindlægsfordeling, gruppe 6 
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Elevindlægsfordeling, gruppe 8

p13, 12

p12, 25

p11, 32

p10, 26

Elevindlægsfordeling, gruppe 7

p8, 14

d14, 14
p9, 13

d15, 17

   

 Figur 18. Elevindlægsfordeling, gruppe 7       Figur 19. Elevindlægsfordeling, gruppe 8 

    
 
Med hensyn til elevindlæg i fælleskonferencen er der i første projektperiode tale om, at 
12 elever ud af 28 elever producerede et indlæg til denne. To elever producerede 2 indlæg 
og en enkelt elev lagde 7 indlæg i fælleskonferencen. 
 
Af ovenstående figurer, der illustrerer antallet af indlæg pr elev i den enkelte gruppekon-
ference ses, at der er variationer. Nogle figurer viser stort set en ligelig fordeling mellem 
elevindlægsvolumen. En enkelt figur viser, at der er en elev, der ikke ytrer sig i dette 
kommunikationsforum (gruppe 4). Eleven er senere gået ud af gymnasiet. Da gruppekon-
ferencerne er åbne for andre elever ses, at elever (x1 og x2) der ikke hører til gruppen 
(gruppe 2), bidrager med indlæg. Det er dog ganske få, men en mulighed som nogle ele-
ver vælger at bruge for at hjælpe andre elever, typisk med ”gode links”. 
 
Disse otte figurer kan iagttages som et udtryk for, at der er nogle fælles karakteristika, 
som nævnt ovenfor, men også at hver gruppe, så at sige, finder sin ”rytme”, sine forvent-
ninger til arbejdsorganiseringsmåde og arbejdsindsats, sin kultur.  

  
  



 
 

I et efterfølgende afsnit vil dette tema kort blive behandlet ud fra et kønsperspektiv. 

 

5.8.3 Anden projektperiode 
 
Som tidligere nævnt er denne anden projektperiode tematisk samlet om et udvalg af de 
naturvidenskabelige fag og udover den allerede præsenterede 2.g klasse med 28 elever, er 
der yderligere en 2. g. klasse repræsenteret i denne projektperiode. 
I alt drejer det sig om 23 piger og 28 drenge. 
Computerkonferencekommunikationen, ckk, der er inddraget, omfatter de to uger før sel-
ve projektugen samt selve projektugen.  
 
 
5.8.3.1 Konferencer og indlægsvolumen 
 
Det samlede antal konferenceindlæg i denne tre ugers periode er på 290, fordelt på fæl-
leskonferencen samt de enkelte gruppekonferencer. 
 
 
Gr. 1 Gr. 2 Gr. 3 Gr. 4 Gr. 5 Gr. 6 Gr. 7 Gr. 8 Gr. 9 Gr.10 Fælles
37 5 8 26 21 40 73 38 4 11 27 
Tabel 3. Samlet antal konferenceindlæg, fordelt på konferencerne, første projektperiode 

Samlet antal konferenceindlæg

gruppe 1, 37

gruppe 5, 21

gruppe 6, 40gruppe 7, 73

gruppe 4, 26

gruppe 3, 8

gruppe 2, 5

gruppe 9, 4

gruppe 8, 38

fælleskonferenc
en, 27

gruppe 10, 11

 
Figur 20. Samlet antal konferenceindlæg fordelt på de enkelte konferencer 

 
Af figuren ses, at de enkelte elevgruppekonferencer varierer, hvad angår antal konferen-
ceindlæg. Gruppe 7 har brugt konferencen meget, mens gruppe 9 har brugt dette kommu-
nikationsforum ganske få gange i løbet af de tre uger, konferencen var specielt aktualise-
ret. 
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Ser man derefter på antallet af henholdsvis lærer- og elevindlæg, kan følgende billede 
tegnes i tabelform for denne periode. 
 
 
 Gr.1 Gr.2 Gr.3 Gr.4 Gr.5 Gr.6 Gr.7 Gr.8 Gr.9 Gr.10 fæl-

les 
I alt 

Lære-
re 

15 4 4 5 1 10 10 8 1 3 25 86 

Elever 22 1 4 21 17 30 63 30 3 8 2 201 
Tabel 4. Lærer- og elevindlæg, anden projektperiode 

 
Det ses, at lærere i nogle grupper bidrager forholdsvis ofte med indlæg. Dette afspejler 
sig derfor i det samlede antal bidrag, hvor lærerne, i forhold til første projektuge, har rela-
tivt flere indlæg i konferencerne.     
 
Nedenstående grafiske fremstilling illustrerer forholdet mellem lærer- og elev-ckk-
indlæg. 
 
Af figuren ses, at lærerindlæg dominerer i fælleskonferencen. Figuren viser, at eksempel-
vis gruppe 2 har relativt mange lærerindlæg, mens flere grupper har relativt få lærerind-
læg. Der er i denne projektperiode store variationer, hvad angår antallet af henholdsvis 
lærer- og elevindlæg i de enkelte gruppekonferencer.   
   

Forholdet mellem lærer- og elevindlæg
gruppe 1, 0,7

gruppe 2, 4

fælleskonferenc
en, 12,5

gruppe 10 , 0,4
gruppe 9, 0,33

gruppe 8, 0,27
gruppe 7, 0,15

gruppe 4, 0,24

gruppe 6, 0,33
gruppe 5, 0,06

gruppe 3, 1

 
Figur 21. Forholdet mellem lærer- og elevindlæg, anden projektperiode 

 
De specifikke konferencebidragstemaer vil blive behandlet i et efterfølgende afsnit, hvor 
de indholdsmæssige kategorier vil blive udfoldet. 
 
I det følgende vil fordelingen af indlæg i gruppekonferencerne blive kategoriseret efter de 
seks fremlagte konferencekommunikationskategorier (kkk). 
  43
  
  



 
 

 
 
5.8.3.2 Indlægskategorisering 
 
Der vil ikke, som i foregående afsnits behandling af første projektuge, blive fremlagt 
samtlige grafiske illustrationer af de enkelte konferencegruppeaktiviteter, men kun ud-
valgte grafiske fremstillinger, som kan frembringe nye perspektiver set i relation til fore-
gående afsnit. 
 

Indlægskategorisering, gruppe 1

kkk1, 9

kkk2, 0

kkk3, 8
kkk4, 12

kkk5, 8
kkk6, 0

 
Figur 22. Indlægskategorisering, gruppe 1 

 
Konferencekommunikationskategorier, (kkk): 
 
Indlæg i tråde, kræver minimum 3 indlæg (en tråd er koblet til et tema):   kkk1 
Elevindlæg, elevspørgsmål, der ikke får respons i dette kkk-forum:   kkk2 
Lærerindlæg til konferencen, meddelelser, hvor der ikke forventes respons: kkk3 
Elevindlæg til konferencen, meddelelser, hvor der ikke forventes respons:  kkk4 
Elevindlæg, spørgsmål, som resulterer i respons i konferencen:   kkk5 
Lærerindlæg, spørgsmål, som resulterer i respons i konferencen:   kkk6 
 
Ovenstående figur viser, at konferencekommunikationskategorierne kkk1, kkk2, kkk3 og 
kkk4 er stort set ligeligt repræsenteret. Figuren viser, at elev- og lærerindlæg, der resulte-
rer i respons i konferencen, henholdsvis kkk5 og kkk6 ikke er repræsenteret i denne 
gruppe.   
Gruppe 2 (består af en elev) og gruppe 3 har ganske få indlæg (jf. tabellen ”lærer og elev-
indlæg, anden projektperiode). Derfor vurderes det her, som ikke relevant at illustrere 
dette grafisk.   
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Indlægskategorisering, gruppe 5

kkk4, 14

kkk5, 0
kkk1, 0

kkk2, 2

kkk3, 1

kkk6, 0

 

Indlægskategorisering, gruppe 4

kkk1, 6

kkk2, 1

kkk3, 4

kkk4, 13

kkk5, 2
kkk6, 2

 

 Figur 23. Indlægskategorisering, gruppe 4        Figur 24. Indlægskategorisering, gruppe 5  
 

Indlægskategorisering, gruppe 7

kkk4, 60

kkk1, 0
kkk2, 8

kkk3, 3

kkk6, 0
kkk5, 2

Indlægskategorisering, gruppe 6

kkk1, 4

kkk2, 1

kkk3, 10

kkk4, 21

kkk5, 4 kkk6, 0

 

  Figur 25. Indlægskategorisering, gruppe 6         Figur  26. Indlægskategorisering, gruppe 7  
 
       
 

Indlægskategorisering, gruppe 8

kkk4, 27

kkk5, 2 kkk6, 0 kkk1, 3
kkk2, 0

kkk3, 6

  
 Figur 27. Indlægskategorisering, gruppe 8 
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Gruppe 9 og gruppe 10 har ganske få indlæg. Gruppe 9 har i alt fire indlæg og gruppe 10 
har overvejende lærerindlæg. Det drejer sig om elleve indlæg fordelt på tre lærere (i kate-
gorien kkk3) samt fire elevindlæg (et indlæg i kategorien kkk2 og otte indlæg i kategori-
en kkk4). Disse gruppekonferencer er ikke er afbilledet grafisk. 
 

Indlægskategorisering, fælleskonferencen

kkk3, 23

kkk1, 0
kkk2, 0kkk6, 0

kkk5, 4

kkk4, 0

 
Figur 28. Indlægskategorisering, fælleskonferencen 

 
I fælleskonferencen ses, at langt den overvejende del af indlæggene hører til kategorien 
kkk3. Fælleskonferencen er i denne projektperiode primært brugt af lærerne til at give 
meddelelser til eleverne. 
 
 
5.8.3.3 Indlægsfordeling – et kønsperspektiv 
 
De næste grafiske figurer illustrerer fordelingen af elevindlæg i de enkelte grupper. 
Forkortelserne og den fortløbende nummerering for henholdsvis dreng og pige er angivet 
som eksempelvis d1 og p1.  
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Elevindlægsfordeling, gruppe 1

p1, 11

d1, 4

d2, 7

 
 Figur 29. Elevindlægsfordeling, gruppe 1 

 
Gruppe 2 består af en elev og er derfor ikke relevant med en grafisk gengivelse. Gruppe 3 
har ganske få indlæg, derfor er denne gruppes konferenceindlæg ikke gengivet grafisk. 
 

Elevindlægsfordeling, gruppe 5

p5, 10
d7, 3

p6, 4

  

Elevindlægsfordeling, gruppe 4

p3, 8

p4, 9

d5, 4
d6, 0

 Figur 30. Elevindlægsfordeling, gruppe 4        Figur 31. Elevindlægsfordeling, gruppe 5 

 
    

Elevsindlægsfordeling, gruppe 7

p11, 27

p12, 20

p13, 16

Elevindlægsfordeling, gruppe 6

p7, 8

p8, 7p9, 8

p10, 7
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 Figur 32. Elevindlægsfordeling, gruppe 6       Figur 33. Elevindlægsfordeling, gruppe 7 

    

Elevindlægsfordeling, gruppe 8

d8, 8

d9, 8

d10, 9

d11, 5

 
 Figur 34. Elevindlægsfordeling, gruppe 8 

 
Gruppe 9 og gruppe 10 har få indlæg, jf. tabel over indlæg, derfor er grafiske fremstillin-
ger af elevindlægsfordeling ikke præsenteret. 
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5.8.4 Tredje projektuge 
 
I dette afsnit vil der ikke blive præsenteret grafiske illustrationer, da denne projektperiode 
ikke varierer markant fra første projektperiodes mønster, hvad angår konferencekommu-
nikationskategorier (kkk1-kkk6), antal konferenceindlæg samt variationer i antallet af de 
enkelte gruppekonferencers indlæg pr. elev. 
 
Som tidligere nævnt er denne tredje projektperiode tematisk samlet om et udsnit af de 
humanistiske fag, og udover den allerede præsenterede 2.g klasse med 28 elever er der, 
som i anden projektperiode, yderligere en 2. g. klasse repræsenteret i denne projektperio-
de (den samme klasse som i anden projektperiode). 
I alt drejer det sig om 23 piger og 28 drenge. 
Computerkonferencekommunikationen, ckk, der er inddraget, omfatter de to uger før sel-
ve projektugen samt selve projektugen.  
 
 
5.8.4.1 Konferencer og indlægsvolumen 
 
Det samlede antal konferenceindlæg i denne treugers periode er på 417, fordelt på fælles-
konferencen samt de enkelte gruppekonferencer. 
 
Gr.1 Gr.2 Gr.3 Gr.4 Gr.5 Gr.6 Gr.7 Gr.8 Gr.9 Gr.10 Gr.11 Fælles
30 58 33 31 38 54 47 27 24 19 40 16 
Tabel 5. Samlet antal konferenceindlæg fordelt på konferencerne, tredje projektperiode 

 

Samlet antal konferenceindlæg

gruppe 1, 30

gruppe 2, 58

gruppe 3, 33

gruppe 4, 31

gruppe 5, 38
gruppe 6, 54

gruppe 7, 47

gruppe 8, 27

gruppe 9, 24

gruppe 10, 19

gruppe 11, 40

fælleskonferenc
en, 16

 
 Figur 35. Samlet antal konferenceindlæg fordelt på de enkelte konferencer 
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Af figuren ses, at de enkelte elevgruppekonferencer ikke varierer i samme grad som i før-
ste og anden projektperiode, hvad angår antal konferenceindlæg. Gruppe 2 og gruppe 6 
har brugt konferencen noget mere end de øvrige grupper, mens fælleskonferencen relativt 
betragtet ikke har samme volumen som i de øvrige to projektperioder.  
 
Ser man derefter på antallet af henholdsvis lærer- og elevindlæg, ses følgende billede for 
denne periode. 
 
 Gr.1 Gr.2 Gr.3 Gr.4 Gr.5 Gr.6 Gr.7 Gr.8 Gr.9 Gr.10 Gr.11 fæl-

les 
i-
alt 

Lære-
re 

1 1 4 1 0 0 1 2 2 0 2 13 27 

Elever 29 57 29 30 30 54 46 25 22 19 38 3 382 

Tabel 6. Lærer- og elevindlæg, tredje projektperiode 
 
Nedenstående grafiske fremstilling illustrerer forholdet mellem lærer- og elev-ckk-
indlæg. 
 

Forholdet mellem lærer- og 
elevindlæg

gruppekonf
erencerne

fælleskon-
ferencen

 
 Figur 36. Forholdet mellem lærer- og elevindlæg, tredje projektperiode 

 
Af figuren ses, at lærerindlæg relativt betragtet dominerer i fælleskonferencen. Figuren 
viser, at de enkelte gruppekonferencer har relativt få lærerindlæg. 
 
 
5.8.4.2 Indlægskategorisering 
 
Fordelingen af såvel indholdskategorier (kkk1-kkk6) som fordelingen af indlæg i den en-
kelte gruppekonference, hvad angår elevindlæg, varierer ikke afgørende fra den første 
projektperiode, hvor det som i denne tredje projektperiode er de humanistiske fag, der er 
det tematiske fundament. Derfor vil grafiske fremstillinger ikke blive præsenteret for 
denne tredje projektperiode.  
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5.8.4.3 Indlægsfordeling – et kønsperspektiv 
   
Fordelingen af elevindlæg, set i et kønsperspektiv i den enkelte gruppekonference, varie-
rer ikke afgørende fra de øvrige projektperioder. Derfor vil grafiske fremstillinger ikke 
blive præsenteret for denne tredje projektperiode.  
 
 

5.8.5 Projekt, konferencefora og elev-/lærerindlægsaktiviteter 
I dette afsnit vil en fordeling af lærer- og elevindlæg blive præsenteret ud fra en fordeling 
på de enkelte projektperioder samt en fordeling på de forskellige konferencefora. 
 
Ideen med denne tilgang er at se på udviklingen over tid, hvad angår henholdsvis lærer- 
og elevindlæg i fælles- og gruppekonferencerne. Med andre ord handler det om at se på 
udviklingen i brugen af konferencerne. Efterfølgende afsnit vil fokusere på henholdsvis et 
kønsperspektiv og et indholdsperspektiv.   
 
Tema -> 
 
Indlæg : 

Humanistiske fag 
 
Første 
projektperiode 

Naturvidenskabelige 
fag 
Anden  
projektperiode 

Humanistiske fag 
 
Tredje  
projektperiode 

Lærerindlæg i gruppe-
konferencerne 
 

 
 
            66 

 
 
             61 

 
 
             14 

Elevindlæg i gruppekon-
ferencerne 
 

 
  
            372 

 
 
             199 

 
 
            379 

Lærerindlæg i 
fælleskonferencen 
 

 
 
           36 

 
 
              25 

 
 
             13 

Elevindlæg i fælleskon-
ferencen 
 

 
 
           20 

  
 
              2 

 
 
              3 

I alt lærerindlæg i kon-
ferencerne 
 

 
 
           115 

 
 
            86 

 
 
            27 

I alt elevindlæg i konfe-
rencerne 
 

 
 
           392 

 
 
           201 

 
 
          382 

I alt indlæg  
 

 
          494 

 
           287 

 
          409 

Tabel 7. Lærer- og elevindlæg fordelt på projektperioder og på konferencefora 

 
Af tabellen ses, at der stort set er lige mange lærerindlæg i gruppekonferencerne de første 
to projektperioder, henholdsvis 66 og 61 indlæg, mens der i den sidste projektperiode kun 
er registreret 14 lærerindlæg. Samme udvikling kan ikke genfindes i elevernes brug af 
gruppekonferencerne. Her er der markant flere elevindlæg i første og sidste projektperio-
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de, henholdsvis 372 og 379 elevindlæg, mens der i anden projektperiode er registreret 
199 elevindlæg i gruppekonferencerne21. 
 
Med hensyn til lærernes brug af fælleskonferencen ses samme mønster for antal lærerind-
læg som ovenfor redegjort, hvad angår lærerindlægsudviklingen i gruppekonferencerne. 
Der er således 36 lærerindlæg i første projektperiode, 25 i anden projektperiode og 13 i 
tredje projektperiode. 
 
Der er ganske få elevindlæg i fælleskonferencen i anden og tredje projektperiode, hen-
holdsvis 2 og 3 elevindlæg, mens der i første projektperiode er registreret 20 elevindlæg. 
 
Det ses således, at eleverne producerer indlæg i deres gruppekonferencer i forbindelse 
med projektperioderne, mens fælleskonferencen ikke bruges af eleverne til indlæg i sær-
lig grad. Dette skyldes ifølge eleverne (gruppeinterview), at de oplevede, at fælleskonfe-
rencerne er lærernes forum til fællesmeddelelser. 
 
Lærerne har som nævnt også en faldende indlægsaktivitet i fælleskonferencen, hvilket 
kan skyldes, at rammesætningen allerede i første og anden projektperiode er ”forstået” af 
eleverne.  
 
Med hensyn til lærerindlægsvolumen i gruppekonferencerne er der som gengivet også 
tale om et stadigt faldende antal indlæg. Dette kan, ifølge elevgruppeinterviews, skyldes, 
at eleverne er blevet mere selvhjulpne hen over efteråret. Med andre ord har elevernes 
behov for lærerinddragelse i tredje og sidste projektperiode ikke været så stort som i de 
første projektperioder. En anden grund, som fremføres af eleverne, er, at det, de har brugt 
lærerne til oftest, kræver et f2f-møde, fordi der i et sådant kommunikationsforum er stør-
re mulighed for løbende at korrigere misforståelser og kontrollere forståelse.  
      
 

5.8.6 Computerkonferenceindlæg - et kønsperspektiv 
 
Ser man på ckk-bidrag i et kønsperspektiv viser det sig, at pigerne samlet producerer flere 
bidrag end drengene. I denne del af undersøgelsen er det udelukkende elevbidrag i grup-
pekonferencerne, der er medtaget. I de første to projektperioder er der her tale om en 2.g 
klasses gruppekonferenceindlæg, og i den tredje projektperiode er der medtaget endnu en 
2.g klasses bidrag i forbindelse med et tværklasseprojekt. For pigernes vedkommende 
drejer det sig om 563 indlæg, mens drengene producerer 309 indlæg. I alt er der produce-
ret 886 elevindlæg i de tre projektperioder i gruppekonferencerne.  
 
Fokuseres der på de enkelte projektperioder, viser nedenstående tabel, at der er forskel på 
indlægsvolumen, hvad angår såvel et kønsperspektiv som et temaperspektiv. 
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21 Der vil i et særskilt afsnit blive fokuseret på projektperiodens tema, om det er humanistiske fag eller na-
turvidenskabelige fag, der er fundamentet.  

  
  



 
 

 
1. projektperiode, hum. fag 

 
2. projektperiode, nat. Fag 

 
3. projektperiode, hum. fag 

 
Piger, antal                     13 

 
Piger, antal                      13 

 
Piger, antal                     23 

 
Drenge, antal                  15 

 
Drenge, antal                   15 

 
Drenge, antal                  28 

 
I alt indlæg, piger          219 

 
I alt indlæg, piger          137 

 
I alt indlæg, piger          207 

 
I alt indlæg, drenge       174   

 
I alt indlæg, drenge         64 

 
I alt indlæg, drenge       175 

 
I alt indlæg                    393 

 
I alt indlæg                     201   

 
I alt indlæg                    382 

Tabel 8. Computerkonferencevolumen, et kønsperspektiv  

 
Med hensyn til et kønsperspektiv ses, at pigerne producerer flest indlæg i de tre projekt-
perioder. Gennemsnitlig er der størst forskel i anden projektuge, hvor temaet er inden for 
de naturvidenskabelige fag. Pigerne producerer her i gennemsnit godt 10 indlæg, mens 
drengene gennemsnitlig producerer godt 4 indlæg.     
 
Af tabellen ses, at første projektperiode, hvor det er de humanistiske fag, der er udgangs-
punktet for projektarbejdet, producerer eleverne knap dobbelt så mange indlæg.22

 
Der kan være flere årsager til dette. Den mest fremtrædende årsag handler om, at selve 
projekttemaet har indflydelse på, hvor egnet snack-fora er. Ifølge eleverne er naturviden-
skabelige temaer generelt mindre egnet til at blive behandlet i snack-fora i forhold til hu-
manistiskfunderede temaer.  
 
I elevgruppeinterviewene er eleverne blevet præsenteret for denne tabel og efterfølgende 
spurgt til tallene. Ifølge eleverne skyldes de få indlæg i anden projektperiode netop det 
naturfaglige tema, som ikke egnede sig til snack-fora sammenlignet med projektarbejde, 
hvor det var de humanistiske fag, der var fundamentet. En elev nævnte at ”der jo ikke er 
så meget at diskutere, enten er det rigtigt, eller også er det forkert”. 
 
Eleverne stiller sig lidt undrende over for de kønsspecifikke tal i tabellen. De mener ikke, 
at der er forskel på brugen af gruppekonferencerne, hvad angår kønnene.  

5.8.7 Computerkonferenceindlæg, en indholdskategorisering 
 
I dette afsnit vil de knap 1200 konferenceindlæg blive indholdskategoriseret og samtidig 
fordelt på tidsperioder a otte timer. Den første periode er fra kl. 8.00 til 16.00, næste peri-
ode fra kl. 16.00 til 24.00, og sidste periode er fra kl. 24.00 til 8.00. 
 

                                                 
22 Tredje projektuge er en sammentælling af elevindlæg fra to klasser, jf. tabellen. 
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De enkelte indholdskategorier er følgende: 
 
 
Indholdskategori 1: Indhold/faglige temaer 
 
I denne kategori registreres indlæg, der handler om det indholdsmæssige/det faglige i 
projektarbejdet. Det kan være et enkelt indlæg, som eksempelvis når elev A skriver føl-
gende i en gruppekonference: ”Her er så lige en ny og forhåbentligt bedre problemfor-
mulering… Vi vil undersøge hvordan de amerikanske TV-serier er blevet globaliseret….” 
Det kan også være faglige diskussioner (kræver 3 indlæg om samme tema), eksempel på 
en sådan tråd: A: "jeg og C mener at det er forkert, det du har skrevet om reaktionstiden", 
B: "hvorfor mener I det?, vi har diskuteret den kemiske sammensætning og fundet ud af 
at det er ok, og nu kommer I så med disse formuleringer...." , C: "jamen, det er fordi jeg 
tror, vi har lavet en fejl.... ” 
 
 
Indholdskategori 2: Planlægning, tid/sted/ansvar 
 
Denne kategori indeholder indlæg, der handler om det planlægningsmæssige og praktiske 
i forbindelse med selve afviklingen af projektperioden, det vil sige selve projektugen og 
de to uger før, som fungerer som forberedelse. Der er derfor tre ugers konferencebidrag 
for hver af de tre projektperioder.  
I denne kategori er indlæg som eksempelvis: ”Hvor skal vi mødes”, ”hvornår skal vi have 
dette færdigt”, ”hvem laver hvad”. Med andre ord handler det om det rent praktiske i for-
bindelse med et projektarbejde, typisk tid, sted og produktansvar. Følgende eksempel på 
denne kategori er fra en af gruppekonferencerne: ” Ang. i morgen. Vi er jo nok nødt til at 
sidde sammen på skolen i morgen, indtil vi er helt færdige. Men det afhænger selvfølgelig 
af, hvor meget der bliver lavet i aften… Vi ses til en travl dag i morgen. Hilsen Tine”23  
 
 
Indholdskategori 3: Informationer, tekster, links m.m. 
 
Lærernes meddelelser om krav til projektet til eksamen, eksamensplan, hvor og hvornår 
de kan træffes osv. er indeholdt i denne kategori. Som eksempel på denne kategori kan 
nævnes følgende bidrag fra en lærer til eleverne i en enkelt gruppekonference. Indlægget 
er før bragt i fælleskonferencen, men læreren har valgt at lægge det i denne gruppes kon-
ference: ”Denne mail fra John har alle grupper fået, men jeg sender den lige igen for en 
sikkerheds skyld. Med venlig hilsen Peter. Kære 2.m. I skal i et rimeligt omfang vedlægge 
jeres kilder når I afleverer opgaven: 1. web-site skal blot anføres. Ligeledes artikler fun-
det via SKODA. 2. Bøger skal vedlægges, ellers har vi ikke en chance for at forberede os 
til eksaminationen fredag […] Mvh John” 
    
 
Indholdskategori 4: Links, tekster m.m. 
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Indlæg i denne kategori drejer sig om informationer om eksempelvis "gode web-steder". 
Denne indholdskategori indeholder både indlæg, der udelukkende består af vedhæftede 
tekster/links og indlæg, som har en medfølgende tekst. Et eksempel på denne kategori 
kunne være en elev, der har følgende indlæg ”jeg har fundet nogle links, vi måske kan 
bruge, - har vedhæftet dem”   
 
 
Indholdskategori 5: Ikke projektarbejdsrelaterede indlæg 
 
Denne kategori indeholder indlæg, som ikke har med projektarbejdet at gøre, hverken 
mht. indhold eller praktiske forhold. Et eksempel på denne kategori kunne være følgende 
indlæg fra en elev til gruppekonferencen: ”Synes vi har brug for lidt spas …..”, herefter 
er der indsat smilies m.m. i indlægget. 
 
I nedenstående tabel er indlæg fordelt på de fremlagte indholdskategorier koblet med tre 
tidsintervaller.  
 
Tid på 
døgnet    

Indhold/ 
faglige te-
maer 

Planlægning, 
tid/sted/ansvar

Informationer Links, 
tekster 
m.m. 

Ikke projek-
tarbejds- 
relaterede ind-
læg 

I alt 
indlæg

 
08-16 
 

 
299 

 
74 

 
76 

 
327 

 
37 

 
813 

 
16-24 
 

 
161 

 
76 

 
44 

 
48 

 
16 

 
345 

 
24-08 
 

 
11 

 
2 

 
1 

 
9 

 
1 

 
24 

 
I alt 
 

 
460 

 
150 

 
120 

 
384 

 
54 

 
1182 

Tabel 9. Indlæg: Indlægskategorier og tidsintervaller 

 
Ovenstående tabel viser, at de fleste indlæg postes mellem kl. 8 om morgenen og kl. 16 
om eftermiddagen. Tabellen fortæller endvidere, at de fleste indlæg handler om projektre-
laterede temaer, der er således relativt få indlæg, der ikke er projektarbejdsrelaterede i 
den forstand, at der er fokus på projekttemaet.24 Tabellen viser også, at der er en relativ 
stor aktivitet med hensyn til afsendelse af indlæg i tidsperioden kl. 16 til kl. 24. I denne 
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tidsperiode sendes en stor del af de indlæg, der handler om fagligt indhold. I samme tids-
periode sendes en stor del af de indlæg, der drejer sig om mere praktiske forhold. 
 
Af tabellen kan yderligere ses, at der sendes mange indlæg mellem kl.8 og kl. 16, der in-
deholder links, som kan være relevante for projektarbejdet. 
 
Det fremgår ikke af tabellen, at der for de fleste indlægs vedkommende er tale om ganske 
korte tekster (max. fem linier). 
 
Af de indlæg, der er kategoriseret som ”Links, tekster m.m.” er de 242 bidrag - ud af de i 
alt 384 registrerede indlæg i denne kategori - uden tekst til det vedhæftede bilag. Med 
andre ord er der i godt halvdelen af disse registrerede indlæg ikke formuleret et indlæg, 
men udelukkende sendt et vedhæftet bilag indeholdende information om links m.m.25  
 
Eleverne bruger således gruppekonferencerne som en ”digital mappe”, hvor alle i grup-
pen til hver en tid har access til de samme informationer. Da eleverne ofte arbejder i f2f-
sammenhænge mellem kl. 8 og kl. 16 viser tallene, at dette netmedierede kommunikati-
onsforum, dette snack-forum, iagttages som en integreret del af det samlede kommunika-
tionsmiljø. Der er i mindre grad tale om, at f2f- og snack-fora kører parallelt, i den for-
stand at der er tale om isolerede fora. Der er i højere grad tale om, at disse kommunikati-
onsfora iagttages som værende gensidigt afhængige af hinanden. Med andre ord ligger 
der en kontekstrelateret forståelse af et indlæg, der udelukkende indeholder et vedhæftet 
bilag, da der eksempelvis har været tale om, at projektgruppen har arbejdet i en f2f-
kontekst og i den sammenhæng har fundet et link, talt om det, og en af eleverne har efter-
følgende produceret et indlæg til gruppekonferencen, som kun består af dette link. I en 
sådan situation er det for gruppens medlemmer ikke nødvendigt at få medfølgende tekst 
til dette indlæg, da de i en f2f-kontekst har kommunikeret om disse informationer. Derfor 
er et sådant bidrag i gruppekonferencen tillagt mere information end blot linket. Og den-
ne implicitte information er genereret i et andet kommunikationsforum, nemlig i en f2f-
sammenhæng, hvor informationen er blevet ekspliciteret. 
 
De resterende indlæg i denne kategori (indholdskategori 4), 142 indlæg, indeholder en 
supplerende tekst til det vedhæftede bilag. Indholdet af denne tekst er ofte ganske kort og 
bærer præg af, at der ikke er en konkret f2f-kontekstrelateret situation som referencebag-
grund.    
 

5.8.8 Projektarbejde - eleviagttagelser 
 
Dette afsnit er baseret på interview foretaget i efteråret 2003. Det drejer sig om uformelle 
interview med 5 elever gennemført på gangen umiddelbart efter første projekteksamen. 
Med uformelle interview skal der her forstås interview, der blev afviklet uden forudgåen-
de informering af elever og lærere.  
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De formelle gruppeinterview er gennemført umiddelbart efter tredje projekteksamen, ul-
timo 2003, hvor der i spørgerammen er skelnet mellem perioden før selve projektugen og 
selve projektugen. Tre elevgrupper fra de to klasser har deltaget i interviewene ultimo 
december 2003. 
 
På spørgsmålet om eleverne kan give et billede af den måde, de bruger fælleskonferencen 
og gruppekonferencerne på som forberedelse til selve projektugen, svarer eleverne, at 
brugen af gruppekonferencen afhænger af, hvem man er i gruppe med, og hvad temaet 
kræver af materiale og diskussioner. Men generelt bruges gruppekonferencen i forbere-
delsesugen til at lægge links, tekster og andet materiale i. Derudover lægger nogle af 
grupperne forslag til problemformuleringer i gruppekonferencen. Gruppekonferencen 
bruges ifølge eleverne primært til at lægge materiale i ”arkiv” til fælles afbenyttelse i sel-
ve projektugen.  
 
Eleverne angiver, at fælleskonferencen primært bruges til at orientere sig om krav, krite-
rier og deadlines meddelt af lærerne samt for nogle få elevers vedkommende at stille 
spørgsmål om disse og relaterede problemstillinger.     
 
På spørgsmålet: ”Hvad betyder det, at I har mulighed for at kommunikere skriftligt med 
elever og lærere?”, svarer eleverne enstemmigt, at det betyder en hel del. Konferencen er 
”uundværlig”, da det fungerer som et ”arkiv”, hvor relevant information for gruppen er 
samlet, både meddelelser fra lærere og elever samt materiale, der skal bruges hen ad ve-
jen i projektugen. 
 
På spørgsmålet: ”Hvornår foretrækker I mailsystemet i forberedelsesfasen og hvorfor?”, 
svarer mange elever, at de ikke bruger mailsystemet i forbindelse med forberedelsen af 
projektet, med mindre, som nogle elever fortæller, at de ikke vil have, at lærerne skal læ-
se, hvorfra de har fået deres materiale. Nogle elever nævner, at der kan være informatio-
ner, som er for pinlige til at offentliggøre, med det resultat at lærerne får indblik i deres 
”faglige huller”. I sådanne situationer bruges mailsystemet.  
 
Mailsystemet bruges også til mere interne meldinger, eksempelvis i forbindelse med pro-
blemer med et gruppemedlems arbejdsindsats. Med andre ord bruges mailsystemet - ud-
over den mulighed, der er for via mailsystemet at sende til konferencerne – af nogle ele-
ver - som et bevidst valg om ”ikke-offentlighed” i forbindelse med projektarbejdet. Dette 
gælder i både projektforberedelsesperioden og i selve projektperioden.     
 
På spørgsmålet: ”Hvornår foretrækker I ”f2f” og hvorfor?” (f.eks. i forbindelse med pro-
blemformulering og diskussioner af de forskellige bud), svarer eleverne, at da de er på 
skolen i forvejen i projektforberedelsesperioden (undervisningen er organiseret som tradi-
tionel skemalagt undervisning i forberedelsesperioden) afklares meget på skolen i en f2f-
sammenhæng. Og f2f foretrækkes i alle sammenhænge, hvor der skal forhandles, diskute-
res og fortolkes.  
 
Når det drejer sig om selve projektugen, hvor skema, fraværsregistrering og andre traditi-
onelle rutiner er suspenderet, svarer eleverne på spørgsmålet ”hvornår vælger I at bruge 
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gruppekonferencen og til hvad”, at gruppekonferencen bruges til meddelelser til hinanden 
i gruppen.  
 
Det drejer sig om både små og store tekster - produceret af eleverne - der lægges som bi-
lag i konferencen til videre brug af de andre elever i gruppen. Nogle grupper har fordelt 
arbejdet således, at de producerede tekster primært læses igennem og bruges, som de er, 
til det videre arbejde ud fra ideen om, at der skal være en rød tråd og at denne kan frem-
komme, hvis alle læser alles tekster. Andre grupper vælger, at lade alle i gruppen skrive 
videre på alle producerede tekster.   
 
Udover meddelelser bruges gruppekonferencen til at stille spørgsmål til gruppen. Nogle 
grupper vælger - i situationer, hvor eleverne ikke ønsker offentlighed jf. ovenstående – at 
stille spørgsmål til gruppen via mailsystemet.  
 
Spørgsmål i gruppekonferencen forventes ikke nødvendigvis at blive besvaret i konferen-
cen, oftest er det underforstået, at spørgsmål er noget gruppen tager op, når de mødes f2f, 
hvilket de fleste grupper gør i projektugen og det primært på skolen, hvor computerres-
sourcerne ifølge eleverne er større end i de fleste hjem. På skolen kan alle elever i grup-
pen ofte sidde ved hver sin maskine. 
 
Spørgsmål til og fra konsulenten (den lærer, der er knyttet til gruppen, som i selve projek-
tugen har rollen som en konsulent) forventes ikke nødvendigvis at blive besvaret i konfe-
rencen, men bruges til at forberede gruppen til et møde med konsulenten.   
 
Gruppekonferencen vælges ifølge eleverne ikke til større diskussioner og fortolkninger af 
tekster og lignende. Her vælger eleverne at mødes, hvis muligt, f2f og oftest på skolen, 
hvor alle ofte har mulighed for netadgang og en computer.  
 
På spørgsmålet: ”Hvorfor vælger I nogen gange at foreslå en chat i stedet for indlæg i 
gruppekonferencen?”, svarer eleverne, at det ikke er alle grupper, der benytter chat. De 
grupper, der benytter chat, bruger argumentet, at det går hurtigere end, hvis man skal 
maile eller producere indlæg (og vente på respons) i konferencen. De grupper, der ikke 
bruger chatten, fremfører, at disse fora ikke har været det rigtige kommunikationsforum i 
forhold til det, der skulle kommunikeres om. Deres erfaringer er således, at når de skal 
”tænke sig om” og de skal skrive ”længere sætninger”, er chat- fora ikke velegnede. De er 
gode til korte og hurtige meddelelser og responser, men ikke til ”dybe tanker”. I gruppe-
konferencen er der mulighed for at læse, forstå og skrive i eget tempo. Muligheden for at 
reflektere over det læste er ifølge eleverne betydelig bedre i konferencefora i forhold til 
chat-fora. 
 
Spørgsmålet udfoldes, og der spørges efterfølgende til de gange, hvor eleverne foreslår 
brugen af telefonen i stedet for gruppekonferencen. Til dette spørgsmål svarer eleverne, 
at de sjældent tyr til denne form for kommunikation. Hvis det sker, er det fordi dette er 
eneste kommunikationsfora, hvor den ønskede adressat kan nås. 
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På spørgsmålet: ”Hvornår vil I vælge f2f frem for at bruge konferencerne?”, svarer ele-
verne, at konferencerne ikke er de foretrukne kommunikationsfora i forbindelse med ak-
tiviteter som længere diskussioner og fortolkninger, når man har muligheden for at være 
sammen på skolen (det foretrukne sted), hjemme eller evt. andre steder. Men gruppekon-
ferencen er ifølge eleverne omdrejningspunktet for gruppearbejdet og ganske uundværlig 
i et projektarbejdsforløb. 
 
På spørgsmålet om ”de formulerede spørgsmål i konferencerne, er noget eleverne får svar 
på i andre kommunikationsfora?”, svarer eleverne, at spørgsmål i gruppekonferencen 
fungerer som en slags forberedelse til næste f2f-møde - det samme gør sig ikke gældende 
i fælleskonferencen, hvor de spørgsmål, der måtte komme (fra eleverne), forventes af 
eleverne at blive besvaret i fælleskonferencen. Det drejer sig om krav, kriterier og dead-
lines, hvilket er vigtige informationer for eleverne i forhold til projektarbejdsprocessen og 
selve produktet samt diverse deadlines. 
 
I fælleskonferencesammenhænge er der således ikke koblet og knyttet f2f-
kommunikationsfora i samme grad som i gruppekonferencerne. 
 
I forbindelse med selve projektperioden stilles eleverne også spørgsmålet: ”Hvornår væl-
ger I at bruge mailsystemet i løbet af projektugen frem for konferencerne?”. De fleste 
elever fortæller, at de ikke bruger mailsystemet til andet end at sende (nogle) af deres ind-
læg til konferencen. Når de bevidst vælger at bruge mailsystemet som kommunikations-
forum, er det primært for at være i et ”ikke-offentligt kommunikationsforum.” En elev 
formulerer det på følgende måde: ”Det er jo lærerne, der giver karakterer, man står jo i 
et dilemma, skal man vise, at det faktisk går dårligt eller prøve at klare det selv og skjule, 
at man har problemer…?”   
 
På spørgsmålet om ”der er et mønster i brugen af kommunikationsfora (brugen af konfe-
rencer, mail, chat, telefon og f2f), hvad enten det drejer sig om projektperioder, der har sit 
udgangspunkt i humanistiske eller naturvidenskabelige fag?”, svarer eleverne, at det er 
svært at generalisere, det kommer an på både tema, gruppesammensætning og de involve-
rede fag. Det er faktisk ikke muligt at generalisere, ifølge eleverne, fordi det netop hand-
ler om dynamiske forhold. Med andre ord handler det om specifikke betingelser relateret 
til diverse kombinationer af forhold mellem tema, gruppesammensætning og fag i den 
aktuelle sammenhæng. 
 
I de uger, hvor de humanistiske fag har været i fokus, er der for de fleste temaers ved-
kommende, ifølge eleverne, tale om, at eleverne selv skal ud at finde kildemateriale, 
mens der i den projektuge, hvor det drejede sig om de naturvidenskabelige fag, i højere 
grad er tale om fagbøger og dataindsamling via aktiviteter på eksempelvis skolen. Derfor 
kræves der ikke på samme måde konferenceaktiviteter, som handler om at dele links, tek-
ster og lignende i projektperioder, hvor det er de naturvidenskabelige fag, der er i fokus. 
Eleverne karakteriserer samtidig en projektuge, der er funderet i de naturvidenskabelige 
fag som værende mere ”fakta”-præget og på sin vis lettere at håndtere i konferencen. Det 
er kortere tekster, der produceres, hvilket ifølge eleverne passer godt til konferencemedi-
et. 
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En elev fortæller, at ”langt hen ad vejen foretrækker vi at snakke sammen – kun af nød 
bruger vi konferencen til større diskussioner…det er mere det med at huske noget til i 
morgen” og en elev supplerer ”Det er så let at misforstå hinanden, når vi skriver, det er 
lettere at stå overfor hinanden, så kan vi hurtigt rette en misforståelse”, en tredje elev 
fortsætter ”man kan ikke udtrykke sig rigtigt virtuelt og det går for langsomt”, og en fjer-
de fortsætter ”jeg tror ikke på virtuel undervisning over nettet,  fordi du ikke har den rig-
tige kontakt til læreren.” Med rigtig kontakt mener eleven her en fysisk tilstedeværelses-
kontakt.  
 
Nogle elever fortæller efterfølgende, at projektuger hvor det drejer sig om de humanisti-
ske fag, er sjovere end projektugen med udgangspunkt i de naturvidenskabelige fag. 
Grunden til dette, er ifølge eleverne, at de i de projektuger, hvor det handler om de hu-
manistiske fag, kan få lov til at være mere selvstændige og ”finde på noget nyt”, mens de 
i projektugen, hvor omdrejningspunktet er de naturvidenskabelige  
fag, mere skal ”beskrive noget, der allerede er kendt”. 
 
Der er ifølge eleverne også forskel på lærere, der er knyttet til henholdsvis det humanisti-
ske og det naturvidenskabelige lærerteam, specielt hvad angår, hvordan disse ”hjælper og 
er ” i projektugen. 
 
På spørgsmålet om ”hvad de bruger mest i selve projektugen, mundtlig kommunikation 
(f2f, telefon) eller skriftlig kommunikation (konferencerne, mail, chat, sms) og hvorfor?”, 
svarer eleverne, at det er en kombination primært af f2f og gruppekonferencekommunika-
tion. Telefonen (og sms) bruges yderst sjældent. Chat bruges af nogle projektgrupper, 
men har sin begrænsning, idet der ikke levnes tid til refleksion, og at de enkelte sætninger 
skal være rimelig korte. 
Mails bruges ifølge eleverne primært til enten at sende indlæg til gruppekonferencen, el-
ler når eleverne vurderer, at læreren ikke skal have indsigt i deres kommunikation. (Lære-
ren har adgang til konferencerne, da de som konsulenter skal kunne følge og deltage i 
kommunikationen)     
 
På spørgsmålet ”hvor de typisk arbejder i selve projektugen (hjemme/skolen, sam-
men/hver for sig)?” svarer de fleste elever, at deres grupper arbejder mindst 3-4 timer på 
skolen om dagen i projektperioden. Det meste arbejde foregår i f2f-fora. Når gruppen er 
sammen på skolen, bruger de gruppekonferencen, og når de er hjemme, bruger de også 
gruppekonferencen, blot i en anden kontekst - en kontekst, der ikke er f2f-baseret. Lige 
før fremlæggelse/ projekteksamen (aftenen før) bruger flere grupper chatten til at afklare 
de sidste ting inden aflevering af rapport henholdsvis fremlæggelse af pro-
jekt/projekteksamen. 
 
På spørgsmålet om det er de samme som kommunikerer meget i timerne og i konferen-
cerne, svarer eleverne, at der ikke kan gives entydige svar. Det afhænger primært af fag 
og gruppesammensætning. Men er man faglig god i den traditionelle undervisning, er 
man ofte også god i projektgruppen. Det vigtigste er, at ”man vil det”, ifølge eleverne. De 
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elever, der producere mange indlæg, er typisk også dem, der ”vil det”, altså er interesse-
rede i at lave et godt projekt. 
 
Der er en vis sammenhæng mellem de elever, der siger noget i timerne og de, der har 
mange indlæg i konferencerne. Der er dog, ifølge eleverne, også elever, der er flittige i 
den forstand, at ”de læser lektier og rækker fingeren op i timerne”, men har svært ved at 
”være selvstændige og selv stille spørgsmålene”. Ifølge eleverne kræver deltagelse i et 
projektforløb i langt højere grad, at man kan arbejde selvstændigt.  
 
Med hensyn til mellemgruppen, så afhænger projektforløbet og - produktet af, hvem man 
kommer sammen med. ”Det kan gå op, hvis man er sammen med ’toppen’ og den anden 
vej, hvis man er sammen med ’bunden’”. Generelt mener eleverne, at fagligt dårlige bli-
ver ”bedre” og ”de dovne udelukker sig selv”. 
 
Den stille elev kan ifølge eleverne nogle gange ”træde i karakter” i projektgrupperne, 
mens andre ikke formår det. Men eleverne er enige om, at fordi gruppekonferencen er 
omdrejningspunktet, ”tvinges” eleverne til at ytre sig. En elev siger, ”man går ikke på 
fælleskonferencen, hvis man ikke føler sig tryg, men gruppekonferencerne fungerer, hvis 
man føler sig tryg i gruppen”. En anden elev siger, ”I nogle grupper føler man sig tryg, i 
andre grupper gør man det ikke…”, og en tredje elev fortsætter, ”De fleste piger siger 
ikke så meget i klassen, du har tre grupper, perkerne, …ja, det siger vi, jeg er også selv 
perker…, så er der drengegruppen med et par piger, og så er der pigegruppen”   
 
Generelt giver eleverne udtryk for, at de ikke forventer, at de bedømmes på deres aktivi-
tetsniveau og faglige produktion i konferencerne.26 Hvis det er tilfældet, bliver det, som 
en elev siger ”noget kunstigt noget”, og eleverne pointerer, at det kan læreren heller ikke, 
fordi eleverne kan logge sig ind på hinandens skriveborde, når de er på skolen27.  
    
På spørgsmålet om der er en sammenhæng mellem at skrive mange mails og skrive man-
ge indlæg i konferencerne, svarer eleverne, at det er der ikke umiddelbart. Eleverne ser 
ikke en såkaldt skriftlig/mundtlig problematik, hvilket kan skyldes, som tidligere nævnt, 
at indlæggene er ganske korte og ikke som sådan kræver særlige formuleringsevner. Der 
er ganske få elever, der ikke har deltaget i snack-fora.28  
 
Der er forskel, ifølge eleverne, på at være doven og være faglig dårlig i den forstand, at 
de fleste vil gerne være sammen med en faglig dårlig, men ikke med en doven. Samtidig 
pointeres, at en doven så at sige ekskluderer sig selv i forhold til projektgruppen.29  

                                                 
26 Det skal nævnes, at eleverne har iagttaget, at specielt til sidst i projektforløbet er det ofte en enkelt elev, 
der skriver i konferencen, og at denne elev ikke nødvendigvis har logget ind på sit eget skrivebord. Derfor 
kan lærerne ikke bruge angivelsen af indlæg (med elevnavn) til at konkludere hvilke elever, der har været 
aktive og hvilke elever, der ikke har. Det er mere kompliceret end som så. 
27 Derfor skal sammentællinger af elevindlæg også ses i dette lys 
28 Det drejer sig primært om en elev, som senere er gået ud af gymnasiet. 
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Flere elever mener, at det er bedst, hvis man selv kan bestemme gruppesammensætning. 
Ifølge eleverne vil de fagligt gode ikke blive bedre, hvis de ikke kommer sammen med 
elever i nærheden af deres faglige niveau, mens de fagligt svagere vil have glæde af at 
være sammen med elever, der er fagligt stærkere. Eleverne er enige om, at der skal gives 
individuelle karakterer til projektprøver. De er også enige om, at der er tre vigtige kriteri-
er, når der skal vælges gruppesammensætning - hvis de selv bliver spurgt og må bestem-
me. Det drejer sig om kriteriet ” at man skal kunne lide hinanden”, ”at man vil yde noget 
seriøst, at man gider arbejde” og ”at man fagligt er på niveau”. Det sidste kriterium er 
det mindst væsentlige ifølge eleverne. En elev siger ”Man ekskluderer ikke, fordi en elev 
er faglig dårlig. Kun hvis de ikke laver noget, men det er kun i de ekstreme tilfælde”     
 
Eleverne pointerer, at det er hårdt at deltage i projektperioder, fordi de føler et ansvar 
over for gruppen, som de ikke føler i den traditionelle skemalagte undervisning, hvor ”de 
godt kan slappe af en uges tid og så rette op på det ugen efter”. Eleverne mener ikke, 
man kan være ”det bekendt” over for de andre ikke at yde sit bedste, og ”det er hårdt, 
fordi de arbejder nærmest 24 timer i døgnet”. 
 
I den forbindelse skal nogle af elevsvarene på det uformelle interview umiddelbart efter 
første projekteksamen nævnes. Her pointerer eleverne, at det at arbejde i selvorganise-
rende grupper og i længere perioder er en god arbejdsform og en god måde at organiserer 
undervisningen på. De pointerer endvidere, at den individuelle karaktergivning er vigtig. 
Eleverne lægger vægt på, at de selv skal vælge gruppesammensætning, ”for det betyder 
alt for projektets succes”. 
  
En elev i en gruppe, hvor alle har fået samme karakter, fortæller, at de også ”kunne det 
samme”, fordi de ”alle havde skrevet på det hele”. En anden elev fortæller, at i deres 
gruppe havde de fordelt opgaverne, og ”så havde de hver især skrevet og til sidst sat det 
sammen og derfor var det også ok at få forskellige karakterer”.    
     
En elev, der har været syg det meste af ugen fortæller: ”jeg har aldrig nogen sinde skre-
vet så mange indlæg, men det var vi nødt til i gruppen, og det var meget svært. Jeg vil 
helst kunne slå lidt på armene og se folk i øjnene, når jeg skal lave sådan noget” 
 
På spørgsmålet om man kan nå at komme i dybden rent fagligt i en sådan projektperiode, 
svarer eleverne, at de kan komme mere i dybden, når de arbejder i projektgrupper. En 
elev udtrykker det på følgende måde: ”Det giver mere, fordi du skal diskutere de andres 
tolkninger og så får sat din egen måde at se det på i perspektiv”  
 
En elev mener, at han lærer mere, når han arbejder i grupper, ”så kan jeg selv bestemme, 
hvad jeg vil beskæftige mig med og ikke bare noget matematik, som jeg aldrig skal bruge 
til noget”. En anden elev supplerer: ”Men der er forskel på ”HUM” ((red.)humanistiske 
tværfaglige projekter) og ”NAT ”((red.) naturvidenskabelige tværfaglige projekter). Jeg 
ville aldrig kunne finde ud af noget matematik på den her måde”. En tredje elev konstate-
rer kort: ”Projektarbejde er godt i de humanistiske fag” 
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En anden elev fortæller ”at det man SKAL lære fagligt, lærer man klart bedre i traditio-
nel klasseundervisning, hvor læreren fortæller det hele. – Men du får en hel masse andre 
kompetencer ved gruppearbejde.. det at kunne fremlægge, samarbejde og få gruppen til 
at fungere. …du får ikke det brede faglige men mere en smal og så til gengæld dybere  
faglig viden.” 
 
På spørgsmålet: ”Hvad synes I om at skulle eksamineres i jeres projektopgave?”, svarer 
eleverne, at det er en god eksamensform til denne type arbejde. De mener, at det er vig-
tigt at få muligheden for at uddybe det, de har skrevet i projektopgaven, rette misforståel-
ser og kunne komme med vigtige informationer, som de ikke fik skrevet i opgaven. 
 
På spørgsmålet: ”Har I nogle ”gode råd” til lærere og elever inden næste projektperiode 
går i gang?”, svarer eleverne, at lærerne skal være enige om kravene til projektopgaven, 
til projektarbejdet og til selve eksaminationen.   
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5.8.9 Lærerroller og – funktioner, lærer- og eleviagttagelser 
 
Afsnittet er baseret på elevgruppeinterview og lærerindlæg i lærernes lukkede konferen-
ce. Lærerne diskuterer de nævnte roller, som de betegner som henholdsvis en lærer og en 
konsulent, og eleverne diskuterer spørgsmål om funktionaliteten af disse roller i forbin-
delse med de tre projektperioder.  
 
Det følgende uddrag af lærerkonferencen er medtaget, fordi det stiller nogle centrale 
spørgsmål til den ydelse, den kommunikation, der skal leveres i et uddannelsessystem, 
hvor varierede arbejds- og undervisningsformer er aktualiseret. 
 
NN1: 
”Kære alle. 
Jeg har spekuleret noget over begrebet/rolle "konsulent".  
Lad mig forsøge at give min forståelse. 
Jeg vil hellere tale om "konsulentlæreren", fordi der for 
mig ikke ligger det i begrebet, at man ikke er lærer også, d.v.s. jeg opererer med en eller 
anden grad af aktiv rolle.  
Lars Qvortrup skriver i Det lærende Samfund (2001), s. 172: "Læring er den proces i 
hvilken et individ eller et socialt system ud fra egne forudsætninger, men stimuleret af 
ydre påvirkning, forandrer sig selv for at opretholde sig selv" 
 
Jeg mener, at konsulentlæreren kommer med præcis den information og påvirkning, der 
sætter eleven, gruppen, i stand til at udvikle egne ressourcer optimalt.  Vi skal ikke tilba-
geholde eleven informationer og påvirkning og dermed reducere elevens muligheder for 
at udvikle egne ressourcer, men konsulentlæreren skal vogte sig for at fratage eleven sit 
selvstændige initiativ og dermed mulighed for at udvikle sine ressourcer optimalt. Det er 
en vanskelig balancegang! Jeg mener godt konsulentlæreren kan pege på muligheder 
uden at bestemme og overtage ansvar, men konsulentlæreren kan også bestemme, hvor 
en elev er på vej ud i uføre. Det kan ikke være gavnligt at lade elever lære af fejltagelser, 
hvor succes er mulig. Dog er fejltagelser ikke altid til skade for eleven - nogle elever kan 
lære af det, andre har bedre af at opleve en succes. 
 
Mvh. NN1 
 
NN2: 
Ja, dét er i hvert fald rigtigt: det er en vanskelig balancegang, men OGSÅ en vigtig di-
skussion. 
 
Lad mig for en enkelt gangs skyld tage udgangspunkt i 
praksis, ikke teori. 
 
Hvis vi er konsulenter, skal eleverne (som de allerede er blevet fortalt) bestille en konsul-
tation hos os. 
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Hvis vi er konsulentlærere, skal vi aftale en konsultation 
med dem, f.eks. mandag eller tirsdag, for at sikre os, de 
er på rette spor. 
 
Jeg kan ikke helt finde ud af, hvor jeg selv står. Men nok 
mest i rollen som konsulent. De har prøvet det før. De har 
fået definitioner på, hvad der kræves. De har også i den daglige undervisning gjort den 
slags før. Ved deres mundtlige præsentation vil vi kunne rette dem ind, hvis de er helt på 
vildspor. Og her har de chancen for at vise, hvad de kan. Og hvordan de kan ræsonnere 
på baggrund af rapporten og vores spørgsmål. 
 
Både ved fremlæggelsen og evalueringen bagefter vil det 
fremgå, hvad de næste gang skal forbedre og udvikle. 
 
Altså vi er i en proces, og denne 3. projektuge er 
endnu et skridt på vejen - for dem og for os. 
 
Hilsner NN2 
 
NN3: 
Konsulent eller vejleder. Jeg har opfattet dem sådan, at vi 
med ordet konsulent i højere grad lægger op til, at eleverne skal konsultere os end hvis vi 
anvender ordet vejleder. Altså en mere passiv rolle end en vejleder. Indholdet i konsu-
lentfunktionen, som I har drøftet i de foregående breve, finder jeg meget interes-
sant/relevant.  
 
Konsulentens opgave er at få eleverne til at stille sig 
selv de spørgsmål, der skal til for at løse en 
problemstilling. Vor indsats er i høj grad at give dem "værktøj" til at arbejde med at nå 
frem til dette. Altså er vi både overordende konsulenter …Som omtalt forleden på vores 
møde skal en konsulent kunne udfordre de forskellige intelligenser .. fra  de ca 8 intelli-
genser kan man komme til forskellige læringsstile. Formålet for os er, at vi skal kunne 
give råd til alle typer af læringstile...  
Lær at stille gode spørgsmål må være vores mål - Lær at 
søge og du skal finde..... 
mvh NN3” 
  
Over for eleverne har lærerne som indledningsvis nævnt præsenteret to typer roller og 
relaterede funktioner, en traditionel lærerrolle og en konsulentrolle. 
Som det fremgår af ovenstående tråd i lærerkonferencen, er der usikkerhed og ”konstruk-
tiv uenighed”30 med hensyn til benævnelse af disse ”nye” roller og funktioner, som læ-
rerne forventes (af lærerne) at kunne ”hoppe ind og ud af”. I de tre indlæg nævnes beteg-
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nelser som konsulent, konsulentlærer, vejleder og overordnet konsulent, og den relaterede 
diskussion tager sit udgangspunkt i pædagogiske, didaktiske og læringsteoretiske overve-
jelser.  
 
Vendes blikket mod elevernes iagttagelser af lærerroller og – funktioner specielt i de tre 
projektperioder, er udgangspunktet for diskussionen i højere grad af kulturel art. 
 
På spørgsmålet ”kan I finde ud af at bruge en lærer i rollen som konsulent?”, svarer ele-
verne, at det er svært. En elev fortæller, at ”der stort set ikke var nogen i den første pro-
jektuge, der brugte lærerne som konsulenter, alle brugte dem som lærere”  
 
En elev siger ”fordi de er jo lærere” . En anden elev forklarer ”Det er jo os, der skal tage 
kontakt med konsulenten i projektugen…og man regner med at læreren har en bagtanke, 
så jeg kontakter ikke læreren på skrift, så kan læreren jo gemme det og bruge det”. En 
tredje elev supplerer ”Vi er måske lidt bange for, at han skriver det ned i sin sorte bog.”  
For at hjælpe på dette problem foreslår nogle elever, at få lærere ”udefra” til at være kon-
sulenter, ”så ved man, at det man spørger om, ikke kommer videre”. 
 
Et andet tema, som eleverne rejser, er af mere praktisk art og drejer sig om svartider fra 
lærerne. Ofte er det, ifølge eleverne, spørgsmål, som kræver et hurtigt svar. Dette kan de 
få via snack-fora indenfor bestemte tidsperioder, ellers må eleverne bestille en konsulta-
tionstid til dagen efter. Det synes eleverne ikke fungerer optimalt, da de ikke altid kan 
overskue, hvilke problemer, der dukker op, og derfor ikke får bestilt konsultationstid.   
 
Lærerne er optaget af pædagogiske og læringsteoretiske problemstillinger i forbindelsen 
med indtrædelse i andre roller og andre undervisningssammenhænge end den kendte læ-
rerrolle med de kendte funktioner som formidler, opgavestiller, evaluator osv. effektueret 
i det traditionelle klasselokale. 
 
Eleverne er optaget af at afkode de nye roller og funktioner i forhold til deres situation, 
som elever i gymnasiet, med alt hvad det indebærer i forhold til, hvad de skal kommuni-
kere med hvem om og i hvilke fora. Specielt fokuserer eleverne på lærernes muligheder 
for at få indblik i deres faglige niveau, når mulighederne for kommunikation udvides med 
andre fora end netop det traditionelle klassebaserede kommunikationsforum. Og det ser 
eleverne ifølge interviewene ikke primært som en mulighed for en understøttelse af deres 
læring, men som en mulighed for at lærerne har et udvidet grundlag til bedømmelse af 
dem. De mener således, at det er lettere at ”skjule sig” (sit faglige niveau) i den traditio-
nelle klassebaserede undervisning.   
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5.8.10 Computerkonferencekommunikationsvolumen og karakterer  
 
I dette afsnit vil de afgivne karakterer i første, anden og tredje projektperiode for en 2. g 
klasse, som har været den gennemgående klasse, blive koblet med mængden af compu-
terkonferenceindlæg den enkelte elev har bidraget med (i første og tredje projektperiode), 
samt mængden af bidrag de enkelte grupper (anden projektperiode) har produceret i pro-
jektperioden. Grunden til dette er, at eleverne er blevet bedømt individuelt i første og 
tredje projektperiode, mens eleverne fik en karakter pr gruppe i anden projektperiode. 
 
Denne kobling mellem afgivne karakterer og konferencekommunkationsvolumen skal ses 
som et mindre eksperiment, relateret til det teoretiske udgangspunkt, som med få ord og 
ganske forenklet 31 tager udgangspunkt i teorien om lukkede selvreferentielle systemer og 
følgelig, at kommunikation (sociale systemer) og læring (psykiske systemer) er hinan-
dens forudsætning. 
 
Det vil eksempelvis sige, at den undervisningsrelaterede kommunikation, hvilket uddan-
nelsessystemet forventes at producere, er en afgørende parameter med hensyn til aktuali-
seringen af begrebet læring. Med andre ord er undervisningsrelateret kommunikation og 
fortsat videnkonstruktion gensidigt afhængige. Om der er en sammenhæng mellem kom-
munikationsvolumen og opnået projektkarakter, kan dette følgeforskningsprojekts infor-
mationsmateriale kun give et luftigt billede af, bl.a. fordi der ikke er lagt baggrundspara-
metre ind til en fokuseret undersøgelse på netop denne kobling. Derfor er det ikke inten-
tionen at kunne generalisere, men give et billede af en kontekst, hvor rammerne er ekspli-
citeret og informationerne fremlagt. 
 
Der kan ikke spores nogen signifikant sammenhæng mellem afgivne individuelle karakte-
rer og antallet af indlæg i konferencerne i første og tredje projektperiode. Det kan dog 
ses, at elever, der har fået karakteren 10 (som er den højst afgivne karakter), ofte har pro-
duceret indlæg over indlægsgennemsnittet for klassen, mens elever, der har fået 6 (som er 
den lavest afgivne karakter), har produceret indlæg noget under indlægsgennemsnittet. 
 
Med hensyn til anden projektperiode, hvor eleverne fik en gruppekarakter, kan der heller 
ikke spores en signifikant sammenhæng mellem gruppekarakter og antallet af gruppekon-
ferenceindlæg. Der er dog lighedspunkter med hensyn til den højest afgivne karakter, 10. 
Her er der som i første og tredje projektperiode tale om, at gruppen, der har fået 10, også 
er gruppen, der har produceret relativt mange indlæg i gruppekonferencen.  
     
Disse koblinger kan genfindes i elevernes iagttagelser (elevinterview). Ifølge eleverne er 
det vigtigt ”at ville projektarbejdet”, og at de elever ”der er aktive, ofte også er dem der 
får gode karakterer”.  
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5.6.11 Skolens interne evaluering - nedsalg  
 
Nedenfor vil uddrag af skolens interne evaluering i tre 2.g. klasser af forsøgsprojektet 
dateret d. 26.4.2004 blive præsenteret. Der er afviklet i alt fem projektperioder i skoleåret 
2003/2004. 
 
På en skala fra 1 til 5, hvor 1 angiver ”ja i høj grad”, 2 ”ja, i nogen grad”, 3 ”neutral”, 4 
”nej” og 5 ”nej slet ikke”, har eleverne angivet deres mening på spørgsmål vedrørende 
bl.a., projektugernes aktualisering af tværfaglighed, fagligt udbytte, selvstændighed, sam-
arbejdsevne og virtualitet.  
I evalueringen skal følgende citat nævnes: ”Eleverne vurderer, at der er blevet satset på 
at træne deres selvstændighed i forbindelse med projektuger, mens der i mindre grad er 
blevet stillet krav om selvstændighed i den daglige undervisning”.   
Evalueringsgruppen undrer sig over, at eleverne er tilfredse med kravene til selvstændig-
hed i den daglige undervisning. ”Det er bemærkelsesværdigt, at de er godt tilfredse med 
kravene til selvstændighed i den daglige undervisning, og ikke mener de bør øges.” 
 
 Til dette kan kobles elevernes iagttagelser, hvad angår deres arbejdsindsats i projektperi-
oder, i forhold til perioder tilrettelagt som traditionel skemalagt klassebaseret undervis-
ning. Her har de jf. tidligere afsnit en oplevelse af at projektarbejde er så krævende, at det 
er nødvendigt at veksle mellem sådanne undervisningsorganiseringer og mindre arbejds-
krævende undervisningsorganiseringer som den traditionelt klassebaserede undervisning.  
 
Eleverne har klart markeret, at projektperioderne er relevante. På spørgsmålet ”jeg ville 
foretrække helt at have undværet projektugerne og have almindelig undervisning i stedet” 
er de tre klassers svar (klassegennemsnit af de angivne tal på skalaen fra 1-5) henholdsvis 
4.6, 4.5, 4.1. Med hensyn til antallet af projektperioder er der generelt tilfredshed med 
dette antal, specielt hvis disse spredes jævnt over skoleåret. 
 
På spørgsmålet ”jeg mener, at det faglige udbytte af projektperioderne er for ringe” er de 
tre klassers svar (klassegennemsnit af de angivne tal på skalaen fra 1-5) henholdsvis 4, 4, 
3.9., hvilket kan tolkes som et udtryk for, at eleverne betragter projektperioderne som ud-
bytterige - jf. elevinterviewsvarene i tidligere afsnit, hvor eleverne uddyber denne iagtta-
gelse med perspektivet faglig dybde og bredde, bred og specifik viden.    
 
Med hensyn til forholdet mellem ”kompetencegivende og fagligt udbytte” viser undersø-
gelsen, at ”ingen af klasserne mener, at det kompetenceudviklende udbytte har været 
markant højere end det faglige udbytte. Det ser med andre ord ud til, at forsøgslærerne 
har ramt en passende blanding af kompetenceudvikling og faglighed, og at klasserne ikke 
oplever projektuger som fri leg og socialitet, men i høj grad vægt på faglighed” (klasse-
gennemsnit hhv. 3.3, 2.7, 2.5 på spørgsmål om kompetenceudvikling). 
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Med hensyn til anvendelse af konferencer og andre snack-fora er ”elevernes svar helt en-
tydige: Alle tre klasser sætter stor pris på klasse- og holdkonferencer i forbindelse med 
såvel den daglige undervisning som projektugerne”. Der er dog en højere ”score”, hvad 
angår gruppekonferencernes uundværlighed i forbindelse med projektarbejde.  
Denne betragtning kan genfindes i elevinterviewene, jf. afsnittet omhandlende projektar-
bejde. 
 
 

5.9 Sammenfatning 
 
Denne sammenfatning vil indledningsvis opliste undersøgelsesresultater, der er genereret 
ud fra optælling af de knap 1200 indlægs placering i de forskellige typer af anvendte ka-
tegorier. Derefter vil sammenfatningen behandle undersøgelsens øvrige resultater med 
udgangspunkt i de i indledningen stillede spørgsmål.   
 
Med hensyn til indlæggenes beskaffenhed, viser undersøgelsen, at de fleste indlæg er på 
mellem en og fem linier, det gælder både kategorien spørgsmål, svar og meddelelser. De 
vedlagte bilag kan være på adskillige sider og er primært elevproducerede tekster og tek-
ster fundet på nettet. Omfanget af tekster produceret af eleverne selv tiltager i løbet af 
projektperioden.  
 
Når det drejer sig om den overordnede fordelingen af elevindlæg, viser undersøgelsen at 
elevindlæg fordeler sig relativt jævnt i de enkelte grupper. Der er dog en kønsmæssig for-
skel, idet pigerne producerer relativt flere indlæg i gruppekonferencerne end drengene. 
Samtidig viser undersøgelsen, at der ikke er markante forskelle på grupper, der består af 
henholdsvis drenge og piger, udelukkende piger eller udelukkende drenge. 
 
Med hensyn til det tematiske indhold af projektperioderne viser undersøgelsen, at en del 
af eleverne har sværere ved at se relevansen af konferencefora som diskussionsfora ved 
naturvidenskabelige temaer end humanistiske temaer. Antallet af indlæg i henholdsvis 
første og anden projektperiode i den gennemgående iagttagede klasse viser, at klassens 
elever producerede dobbelt så mange indlæg i første projektuge, hvor det tematiske ud-
gangspunkt er udsnit af de humanistiske fag i forhold til anden projektperiode, hvor ud-
gangspunktet var udsnit af de naturvidenskabelige fag. Hertil kan tilføjes, at eleverne be-
tragter kulturen i lærerteam med henholdsvis humanistisk og naturvidenskabeligt ud-
gangspunkt som forskellige, hvilket har betydning for måden at arbejde på i de enkelte 
projektperioder.   
 
Gruppekonferencerne bruges af eleverne næsten udelukkende til projektrelaterede formål, 
således er blot 54 ud af 1182 konferenceindlæg registreret i indholdskategorien ”ikke pro-
jektarbejdsrelaterede indlæg”. Med hensyn til elevindlæg i gruppekonferencerne er disse 
klart dominerende. Lærernes indlæg er primært i begyndelsen og i kategorien meddelel-
ser. Der er ingen entydig sammenhæng mellem opnåede karakterer og kommunikations-
volumen i gruppekonferencerne. Det der kan iagttages er, at i gruppekonferencer, hvor 

  69
  
  



 
 

der er produceret relativt mange indlæg, er der noget oftere tale om relativt højere afgivne 
karakterer end i tilfælde, hvor gruppekonferencerne ikke indeholder så mange indlæg.   
Det skal her nævnes, at der er et par elever, der ikke har eller i ringe grad har bidraget 
med indlæg i gruppekonferencen i de tre projektperioder.  
 
I løbet af døgnet producerer eleverne i varieret omfang indlæg til gruppekonferencerne. I 
intervallet mellem kl. 8.00 og 16.00 lægges godt dobbelt så mange indlæg ud som i inter-
vallet 16.00-24.00. Undersøgelsen viser således, at eleverne i projektperioderne produce-
rer relativt mange indlæg også i perioden mellem 16.00 og 24.00.      
 
Af de indlæg, der er kategoriseret som ”Links, tekster m.m.” er 242 bidrag ud af i alt 384 
registrerede indlæg i denne kategori uden tekst til det vedhæftede bilag. Med andre ord er 
der i godt halvdelen af disse registrerede indlæg ikke formuleret et indlæg, men udeluk-
kende sendt et vedhæftet bilag indeholdende information om links m.m.  
Eleverne bruger således gruppekonferencerne som en ”digital mappe”, hvor alle i grup-
pen til hver en tid har access til de samme informationer. Da eleverne ofte arbejder i f2f-
sammenhænge mellem kl.8 og kl. 16 viser tallene, at dette netmedierede kommunikati-
onsforum, dette snack-forum, iagttages som en integreret del af det samlede kommunika-
tionsmiljø. Der er i mindre grad tale om, at f2f- og snack-fora kører parallelt, i den for-
stand at der er tale om isolerede fora. Der er i højere grad tale om, at disse kommunikati-
onsfora iagttages som værende gensidigt afhængige af hinanden. Med andre ord ligger 
der en kontekstrelateret forståelse af et indlæg, der udelukkende indeholder et vedhæftet 
bilag, da der eksempelvis har været tale om, at projektgruppen har arbejdet i en f2f-
kontekst og i den sammenhæng har fundet et link, talt om det, og en af eleverne har efter-
følgende produceret et indlæg til gruppekonferencen, som kun består af dette link. I en 
sådan situation er det, for gruppens medlemmer ikke nødvendigt, at få medfølgende tekst 
til dette indlæg, da de i en f2f-kontekst har kommunikeret om disse informationer. Derfor 
er et sådant bidrag i gruppekonferencen tillagt mere information end blot linket. Og den-
ne implicitte information er genereret i et andet kommunikationsforum, i en f2f-
sammenhæng, hvor informationen er blevet ekspliciteret. 
 
De resterende indlæg i denne kategori (indholdskategori 4) indeholder en supplerende 
tekst til det vedhæftede bilag. Indholdet af denne tekst er ofte ganske kort og bærer præg 
af, at der ikke er en konkret f2f-kontekstrelateret situation som referencebaggrund.    
 
Lærere og elever har ikke de samme forventninger til forskellige lærerrolletildelinger, 
hvilket giver sig udslag i forskellige måder at håndtere kommunikation på. 
Lærerne er usikre på håndteringen af de forskellige roller og funktioner, som er i spil i 
projektperioden. Lærerne er indbyrdes uenige om, hvad de enkelte roller indebærer og 
hvilke funktioner, der skal aktualiseres hvornår.  
 
Lærerne er optaget af pædagogiske og læringsteoretiske problemstillinger i forbindelse 
med indtrædelse i andre roller og andre undervisningssammenhænge end den kendte læ-
rerrolle med de kendte funktioner som formidler, opgavestiller, evaluator osv. i et traditi-
onelt klasselokale. 
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Der er en ”diskrepans” mellem elevernes iagttagelse af lærerroller – og funktioner (her-
under funktioner som karaktergiver og sanktionsuddeler) og deres iagttagelser af sig selv, 
hvad angår rollen som elev.  
 
Eleverne er optaget af at afkode de nye roller og funktioner i forhold til deres situation 
som elever i gymnasiet, med alt hvad det indebærer i forhold til, hvad de skal kommuni-
kere med hvem om og i hvilke fora. Specielt fokuserer eleverne på lærernes muligheder 
for at få indblik i deres faglige niveau, når mulighederne for kommunikation udvides med 
andre fora end netop det traditionelle klassebaserede kommunikationsforum. Og det ser 
eleverne - ifølge interviewene - ikke primært som en mulighed for en understøttelse af 
deres læring, men som en mulighed for at lærerne har et udvidet grundlag til bedømmelse 
af dem. De mener således, at det er lettere at ”skjule sig” (sit faglige niveau) i den traditi-
onelle klassebaserede undervisning.   
 
Via de gennemførte interview fremgår det, at elever ikke tager et ubesvaret spørgsmål i 
den konkrete gruppekonference som et udtryk for eksempelvis ”dumt spørgsmål”, ”vi 
regner dig ikke”, ”uforståeligt” osv., hvilket der med god grund kunne være valgte forstå-
elser af situationen, hvis det havde drejet sig om andre kommunikationsfora som eksem-
pelvis en f2f-sammenhæng. I sådanne kontekster vil forventningerne til at ”de andre” 
svarer på mit spørgsmål være en del af den kultur, der implicit er fundamentet i sådanne 
fora. 
 
Eleverne fortæller, at mange af de spørgsmål, de producerer i gruppekonferencerne, ikke 
forventes at blive besvaret i dette kommunikationsforum, men til gengæld forventes at 
være en del af dagsordenen ved næste f2f-møde. Med andre ord er spørgsmål produceret i 
gruppekonferencerne ofte ment som dagsordenpunkter ved næste møde, som for de fleste 
projektgruppers vedkommende primært foregår på skolen. Forventningerne er samtidig, 
at alle i gruppen har læst indlæggene i gruppekonferencen og har tænkt over spørgsmåle-
ne. Ved denne kategorisering af konferencekommunikationen kan der iagttages en udnyt-
telse af kombinationer af forskellige typer kommunikationsfora, som iagttages af elever-
ne som understøttende og berigende for kommunikationen og for deres arbejdsproces.   
 
De grupper, der benytter chat, bruger argumentet, at det går hurtigere end, hvis man skal 
maile eller producere indlæg (og vente på respons) i konferencen. De grupper, der ikke 
bruger chatten, argumenterer for, at det ikke har været det rigtige kommunikationsforum i 
forhold til det, der skulle kommunikeres om. Deres erfaringer er således, at når de skal 
skrive ”længere sætninger,” og de skal tænke sig om, så er chatfora ikke velegnede. De er 
gode til korte og hurtige meddelelser og responser, men ikke til ”dybe tanker”. I gruppe-
konferencen er der mulighed for at læse, forstå og skrive i eget tempo. Muligheden for at 
reflektere over det læste er ifølge eleverne betydelig bedre i konferencefora i forhold til 
chatfora. Sms bruges ikke meget, og hvis dette kommunikationsforum foretrækkes, er det 
primært for at være sikker på at beskeden bliver læst hurtigt. Eleverne foreslår relativt få 
gange at bruge telefonen i stedet for gruppekonferencen, og når telefonen bruges, er det 
fordi dette er eneste kommunikationsfora, hvor den ønskede adressat kan nås. 
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Generelt viser undersøgelsen, at eleverne hopper ud og ind af de forskellige kommunika-
tionsfora – alt efter hvor de antager, at der er størst mulighed for at kommunikationens 
”lykkes”, som en elev udtrykker det ”Det kommer lidt af sig selv, hvad du gør”. Eleverne 
udtrykker en pragmatisk og - i den sammenhæng uproblematisk - tilgang til samtlige af til 
rådighed værende kommunikationsfora.   
 
På spørgsmålet hvornår de vil vælge f2f frem for at bruge konferencerne, svarer eleverne, 
at konferencerne ikke er de foretrukne kommunikationsfora i forbindelse med aktiviteter 
som længere diskussioner og fortolkninger, når man har muligheden for at være sammen 
på skolen (det foretrukne sted), hjemme eller evt. andre steder. Men gruppekonferencen 
er ifølge eleverne omdrejningspunktet for gruppearbejdet og ganske uundværlig i et pro-
jektarbejdsforløb. 
 
På spørgsmålet om der er et mønster i brugen af kommunikationsfora (brugen af konfe-
rencer, mail, chat, telefon og f2f), hvad enten det drejer sig om projektperioder, der har sit 
udgangspunkt i humanistiske eller naturvidenskabelige fag, svarer eleverne, at det er 
svært at generalisere, - det kommer an på både tema, gruppesammensætning og de invol-
verede fag. Det er ikke muligt at generalisere ifølge eleverne, fordi det netop handler om 
særlige betingelser i den aktuelle sammenhæng. Undersøgelsen viser, at kategorien ind-
læg i tråde i konferencerne (kkk1) oftest er afviklet over kort tid, a la chat, og strækker 
sig således sjældent over flere dage, hvilket er tilfældet i de andre indlægskategorier 
(kkk2-kkk6). 
 
Eleverne oplever, at indlægsvolumen generelt afhænger af primært tre parametre, projekt-
tema, gruppesammensætning og den enkelte elevs indstilling til skolearbejde. 
 
På spørgsmålet om det er de samme, som kommunikerer meget i timerne og i konferen-
cerne, svarer eleverne, at der ikke kan gives entydige svar. Det afhænger primært af fag 
og gruppesammensætning. Men er man faglig god i den traditionelle undervisning, er 
man ofte også god i projektgruppen. Det vigtigste er ifølge eleverne, at ”man vil det”. De 
elever, der producerer mange indlæg, er typisk også dem der ”vil det”, med andre ord de 
elever, der er interesserede i at lave et ”godt projekt”. 
 
Der er en vis sammenhæng mellem de elever, der siger noget i timerne og de elever, der 
har mange indlæg i konferencerne. Der er dog, ifølge eleverne, også elever, der er flittige 
i den forstand, at ”de læser lektier og rækker fingeren op i timerne”, men har svært ved at 
”være selvstændige og selv stille spørgsmålene”. Ifølge eleverne kræver deltagelse i et 
projektforløb i langt højere grad, at man kan arbejde selvstændigt.  
 
Med hensyn til mellemgruppen så afhænger projektforløbet og - produktet af, hvem man 
kommer sammen med. ”Det kan gå op, hvis man er sammen med ’toppen’ og den anden 
vej, hvis man er sammen med ’bunden’”. Generelt mener eleverne, at fagligt dårlige bli-
ver ”bedre” og ”de dovne udelukker sig selv”. 
 
Den stille elev kan, ifølge eleverne, nogle gange ”træde i karakter” i projektgrupperne, 
mens andre ikke formår det. Men eleverne er enige om, at fordi gruppekonferencen er 
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omdrejningspunktet, ”tvinges” eleverne til at ytre sig. En elev siger, ”man går ikke på 
fælleskonferencen, hvis man ikke føler sig tryg, men gruppekonferencerne fungerer, hvis 
man føler sig tryg i gruppen”. 
 
Der er forskel, ifølge eleverne, på at være doven og være faglig dårlig i den forstand, at 
de fleste gerne vil være sammen med en faglig dårlig, men ikke med en doven. Samtidig 
pointeres, at en doven så at sige ekskluderer sig selv i forhold til projektgruppen.32  
Flere elever mener, at det er bedst, hvis man selv kan bestemme gruppesammensætning. 
Ifølge eleverne vil de fagligt gode ikke blive bedre, hvis de ikke kommer sammen med 
elever i nærheden af deres faglige niveau, mens de fagligt svagere vil have glæde af at 
være sammen med elever, der er fagligt stærkere. Eleverne er enige om, at der skal gives 
individuelle karakterer til projektprøver. De er også enige om, at der er tre vigtige kriteri-
er, når der skal vælges gruppesammensætning - hvis de selv bliver spurgt og må bestem-
me. Det drejer sig om kriteriet ” at man skal kunne lide hinanden”, ”at man vil yde noget 
seriøst, at man gider arbejde” og ”at man fagligt er på niveau”. Det sidste kriterium er 
det mindst væsentlige ifølge eleverne. 
 
Eleverne påtager sig et arbejdsansvar, når de arbejder i projektperioder, hvilket ikke er 
tilfældet i den traditionelle undervisning, hvor de godt ”kan være bekendt ikke at lave så 
meget, fordi det kun går ud over dem selv” 
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rapporten for skoleåret 2002/2003.  

  
  



 
 

 

6. Inklusion/eksklusion: Et perspektiv på en flex-klasse 
på et studenterkursus 

Af Tina Bering Keiding og Henrik Vardinghus-Nielsen 
 

6.1 Resume 
 
Følgeforskningens genstandsfelt er en såkaldt flex-klasse på et studenterkursus. Et forløb, 
hvor den traditionelle form med fem ugentlige dage på skolen erstattes af tre dage på sko-
len og to ugentlige hjemmeundervisningsdage. 
 
Hjemmeundervisningen organiseres omkring et it-baseret kommunikationsmedie. 
 
Følgeforskningens hovedkonklusioner og perspektiver er, at it fremstår som et medie, der 
på afgørende måde indvirker på undervisningen som socialt system og dermed som ram-
me for elevernes læring. Der synes i forhold til undervisningens sigte at være tale om så-
vel ønskede som uønskede effekter. Blandt de positive kan nævnes det større fokus på 
faglig kommunikation, væsentlige forbedringer af færdigheder inden for skriftlig kom-
munikation samt muligheder for inklusion af elever, der af forskellige grunde ikke vil 
kunne eller have vanskeligt ved at deltage i et traditionelt forløb. 
 
Blandt de uønskede effekter og dermed effekter, der bør rettes et særligt fokus mod, 
fremtræder temaer som selveksklusion og den øgende belastning af nogle gruppemed-
lemmer, der forekommer, når andre i gruppen ikke yder deres indsats. På sigt synes ele-
ver, der ikke yder et passende bidrag til gruppens arbejde, at blive ekskluderet fra denne, 
men i forhold til den enkelte opgave vil de negative effekter af en eller flere elevers 
manglende ansvarlighed for gruppen falde tilbage på de resterende medlemmer enten i 
form af ekstraarbejde, et dårligt resultat og dermed en dårlig karakter eller i værste fald, 
at opgaven registreres som ikke afleveret.  
 
Den her gennemførte følgeforskning antyder således, at it-baseret undervisning i den 
form, der kendetegner flex-undervisningen på studenterkurset, tilbyder andre muligheder 
for inklusion såvel som andre risici for eksklusion end traditionelt organiserede forløb.  
 
Mens undersøgelser af betingelser for deltagelse i gymnasiale uddannelsesforløb i midten 
af 1980'erne indikerede, at fremmedhed i forhold til skolens faglige og sociale koder spil-
lede en væsentlig rolle i forhold til temaet inklusion/eksklusion, antyder følgeforsknin-
gen, uden at kunne udsige noget generelt om dette, at temaer som selvdisciplin, social 
ansvarlig, aktiv deltagelse og organiseringskompetence synes at komme til at spille en 
afgørende rolle i forhold til inklusion/eksklusion i uddannelser præget af nye organise-
ringsformer. 
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6.2 Følgeforskningens genstandsfelt: 1.g. flex-klasse på et stu-
denterkursus 
 
Studenterkurset, fremover betegnet SK, er en selvejende uddannelsesinstitution, som til-
byder mulighed for at tage en studentereksamen under andre former end det almene 
gymnasium. Uddannelsen kan således gennemføres både som dagstudier over to år eller 
som enkeltfag, som igen kan tilrettelægges både som nær- og fjernundervisning. 
 
Som noget nyt indførte SK fra og med studieåret 2002/2003 de såkaldte flex-klasser, hvor 
undervisningen organiseres dels som tilstedeværelsestimer, dels som hjemmearbejdsti-
mer, hvor undervisningens deltagere (lærer og elever) kommunikerer og samarbejder via 
et netmedieret konferencesystem, aktuelt anvendes systemet First Class. Den klasse, der 
fokuseres på, er en sproglig 1. g klasse, som startede på SK i studieåret 2003/2004. Klas-
sen er således den anden flex-klasse på SK. 
 
Fordelingen mellem tilstedeværelsestimer og hjemmearbejdstimer er tre til to.33 Tilstede-
værelsestimer betegnes i følgeforskning som face-to-face undervisning (forkortet f2f). 
Hjemmearbejdstimer bliver inden for følgeforskningens begrebsramme også defineret 
som undervisning og dermed som et socialt system. Organiseringsformen omkring et it-
baseret medie gør samtidig, at der bliver tale om en bestemt type af kommunikation, 
nemlig den form som i følgeforskningens begrebsramme betegnes som skriftlig netme-
dieret asynkron computerbaseret kommunikation (snack).  
 
Hjemmearbejdstimer må således ikke forveksles med ’timer til individuel lektielæsning’, 
i form at for eksempel skrivning af stil, forberedelse af oversættelser eller regning af ma-
tematikopgaver. Hjemmearbejdstimerne skal derimod forstås som undervisning, hvor in-
teraktionen i klassen, som det kendes fra f2f-undervisning, helt eller delvist erstattes med 
computermedieret kommunikation (snack). Deltagelse i snack-undervisning kræver der-
med lige som f2f-undervisning, at eleven forbereder sig gennem individuel lektielæs-
ning/individuelle studier.  
 
Vi vælger fremover betegnelsen flex-undervisning for at minimere risikoen for forveks-
ling med hjemmearbejde, som vi ikke beskæftiger os med i projektet. 
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33 Fordelingen kan også beskrives som syv til tre, dvs. 70 % f2f, og 30 % hjemmearbejdstimer. Det skal 
imidlertid pointeres, at der kan forekomme variation ugerne imellem, således at hjemmearbejdet i nogle 
uger udgør 40 %, men i andre ingen. 

  
  



 
 

 

6.3 Følgeforskningens problemstilling og forskningsspørgsmål 
 
SK var lige fra begyndelsen opmærksomme på, at flex-klassens studieform formentligt 
ville kræve særlige kompetencer hos eleverne i form af evnen til at kunne administrere 
den tilsyneladende frihed, som organiseringsformen synes at tilbyde, men valgte, som 
rektor for SK udtrykker det, at gå stille til værks med hensyn til at formulere dette meget 
kontant. Dels ville uddannelsen først lige se, hvorvidt der faktisk ville stilles krav, som 
fordrede andre kompetencer af eleverne, dels ville man nødig skræmme mulige interesse-
rede væk på forhånd.  
 
I forbindelse med visitering34 til den nuværende klasse, valgte SK dog på baggrund af det 
foregående års erfaringer, at tematisere de særlige kompetencer, det synes at kræve at 
deltage i flex-undervisningen, ganske tydeligt over for de kommende elever, idet der som 
et af flere optagelseskrav anføres, ”at du kan arbejde selvstændigt og koncentreret inden 
for frie rammer.” 
 
I forhold til dette delprojekts perspektiv kan et sådan krav forstås som en kompetence, 
som eleven skal kunne aktualisere – eller mere mundret: skal have35 - i forhold til skole-
arbejdet for at kunne gennemføre uddannelsen som flex-elev. Dermed kommer selvstæn-
dighed og ansvarlighed til at fremstå som kompetencer, der vil fungere som et inklusi-
ons/eksklusionskriterium i forhold til uddannelsen på den måde, at iagttagelse af, hvorvidt 
kompetencen udvises eller ej, danner grundlag for elevens henholdsvis inklusion i eller 
eksklusion fra undervisningen og dermed på sigt i/fra uddannelsen.  
 
Inden for rammerne af Niklas Luhmanns systemteori kan man tale om inklusion i et sy-
stem, når et systems bidrag efterfølgende anvendes i det modtagende system (Luhmann 
2000:264). Hvis en elev ytrer sig om noget, og det herved meddelte efterfølgende anven-
des i gruppens eller klassens kommunikation, vil man således kunne betragte denne elev 
som inkluderet. En elev, der enten slet ikke ytrer sig, eller som ytrer sig, men hvis bidrag 
ikke anvendes, vil tilsvarende kunne betragtes som ekskluderet af systemet.  
 
Men er det, man under ét kan kalde arbejdsdisciplin, og som blandt andet omfatter selv-
stændighed, koncentration og gå-på-mod, den eneste ’ekstra’ kompetence, der kræves af 
eleverne i flex-klassen, eller kan der hos andre iagttagere, for eksempel elever og lærere, 
men også i undervisningen, iagttages andre krav til og betingelser for deltagelse? 
 
Forskningsspørgsmålet for dette delprojekt bliver derfor: 
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34 Alle elever indskrives på SK på baggrund af personlig samtale  
35  Anvendelse af formuleringen 'skal have' er problematisk inden for den her anvendte teoriramme, da den 
antyder et substantielt vidensbegreb: Viden er noget man har, og som har en bestemt form. Men viden og 
kompetencer er inden for denne teoriramme netop ikke noget man har, men noget der kan aktualiseres i en 
bestemt form i en given kontekst. Det betyder, at man godt kan vide noget i en kontekst, men ikke i en an-
den, og at det, at man aktualiserer og anvender viden, samtidig gør, at anden viden (som man kunne vide) 
ikke er aktualiseret. 

  
  



 
 

 
Hvilke ydelser kommer til at fremstå som centrale inklusionskriterier for deltagelse i 
undervisning i flex-klassen, når de iagttages ud fra henholdsvis ledelse, lærere, elever 
og snack-kommunikationen? Eller med andre ord, hvad kræves for at en elev inklude-
res i flex-undervisningen? 
 
 

6.4 Forskningsdesign 
 
De overordnede forskningsmetodeovervejelser, som er gældende for alle delprojekter, er 
udførligt beskrevet i 'følgeforskningsrapport 1’ og indledningsvist opsummeret i denne 
rapport. Den følgende fremstilling retter sig således udelukkende mod de specifikke be-
tingelser for denne del af følgeforskningen. 
 
 

6.4.1 Systemreference: Flex-undervisningen 
 
Det første, der må gøres gældende, er, at vi udelukkende iagttager de betingelser for in-
klusion, der tematiseres i forhold til flex-undervisningen. Vi ser således ikke på betingel-
ser for inklusion i klassen som socialt system, men udelukkende på betingelser for inklu-
sion i flex-undervisningen, da det netop er denne undervisningsform, der adskiller klas-
sen fra uddannelsens øvrige forløb. 
 
 

6.4.2 Operationalisering af ledeforskellen inklusion/eksklusion 
 
Det, vi spørger til, er, hvad der skal til for at deltage i flex-undervisningen, altså hvilke 
ydelser eller kompetencer, der fremstår som særlige for deltagelse i dette særligt tilrette-
lagte uddannelsesforløb. Disse kompetencer kan beskrives som nødvendige betingelser 
for, at eleven inkluderes i eller ekskluderes fra flex-undervisningen, og de bliver dermed 
inklusionskriterier i forhold til undervisningen. 
 
Betingelser for deltagelse/inklusionskriterier kan dels aktualiseres eksplicit, sådan som 
det sker i uddannelsens program for flex-klassen, dels kan de afledes gennem iagttagelse 
af kommunikation, der tematiserer, hvem der deltager, og hvordan der deltages i under-
visningen.  
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I forhold til undervisningen kan denne form for kommunikation betegnes som undervis-
ningens selvrefleksion, altså kommunikation, der tematiserer flex-undervisningen som 
system. Denne form for refleksiv kommunikation kan både aktualisere undervisningens 
indhold (tema) og dens form. Undervisningens tema henviser til kommunikationens hvad, 
altså til sagsdimensionen, mens dens form primært henviser til tids- og socialdimensio-
nen: Hvornår og hvem. Den refleksive kommunikations funktion er at fastlægge eller be-

  
  



 
 

stemme det sociale system i en sådan grad, at undervisningen efterfølgende primært kan 
beskæftige sig med den indholdsmæssige side. 
 
Følgeforskningen sigter ikke mod konstruktion af et 'livsverdensperspektiv', der så vidt 
muligt tematiserer alle de forhold, der kan indvirke på, om en elev inkluderes eller lader 
sig inkludere i flex-undervisningen eller ej. Vi tematiserer således ikke forhold af privat 
karakter eller perspektiver, der på andre måder ikke henviser til undervisningen, eksem-
pelvis overvejelser som: 'Er det overhovedet det her, jeg vil', personlige problemer eller 
antipatier, uagtet at disse naturligvis også kan få betydning for inklusion/eksklusions pro-
blematikken. 
 
Vi kan derfor ikke udsige noget om, hvorvidt  aktualisering af de ydelser, der knytter sig 
til inklusionskriterierne, ’faktisk’ muliggør inklusion i klassen. Der kan være en række 
forhold, som vi ikke iagttager, som bidrager til, hvorvidt den enkelte elev inkluderes eller 
ekskluderes. Det vil derfor ikke være muligt at anvende disse inklusionskriterier til en 
fremskrivende generalisering i retning af hvad-der-skal-til for at deltage i flex-
undervisning eller et lignende forløb. De må forstås som nødvendige, men ikke nødven-
digvis tilstrækkelige betingelser for inklusion36.  
 
 

6.4.3 Frembringelse af empirisk materiale 
 
Følgeforskningen bygger på følgende materiale: 
 
• Uddannelsens informationsfolder samt hjemmeside 
 
• Snack-kommunikation udvalgt efter følgende kriterier: 

• Gennemført i efteråret 2003, dvs. flex-klassens første semester 
• Kommunikation, der i bredeste forstand tematiserer undervisningen og deltagelse 

heri. Det betyder, at 'private indlæg', i det omfang sådanne findes i konferencerne, 
ikke indgår i det empiriske materiale 

• Eksempler er valgt ud fra, at de klart illustrerer den aktuelle pointe, snarere end ud 
fra hvorvidt det indholds- eller formmæssigt er en 'typisk' meddelelse 

• Der citeres direkte fra konferencerne, således at der samtidig gives et indblik i 
denne kommunikationsform  

 
• Interview med leder med henblik på at tilvejebringe informationer om, hvad han ser 

som væsentlige betingelser for deltagelse i flex-undervisning og dermed som inklusi-
onskriterier i flex-klassen 
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36 For uddybning af denne form for generaliserbarhed eller almengyldighed se eventuelt  
Keiding, Tina Bering (2003); Hvorfra min verden går. Et Luhmann-inspireret bidrag til didaktik-
ken; Aalborg: Institut for læring, Aalborg Universitet samt Kvernbekk, Tone (1997) Kausalitet i 
pedagogikken?I: Nordisk pedagogik vol. 17, side: 226-238.   
 

  
  



 
 

 
• Fokusgruppeinterview med henholdsvis to lærere og fem elever med henblik på at få 

uddybet og afklaret eventuelle spørgsmål til konferencernes kommunikation. De to 
lærere er de lærere fra lærergruppen, der tilbød sig som fokuspersoner. Udvælgelsen 
af elever til interviewet er foregået ved en invitation til alle i klassen om at deltage. 
Heraf kom fem elever til interviewet. Eleverne fordeler sig på tre mandlige og to 
kvindelige elever.  Ifølge lærerne er de fem elever repræsentative for klassen som 
helhed, ved at de repræsenterer en betydelig spændvidde såvel fagligt som i forhold 
til samarbejdsevne. 

 
 
Det empiriske materiale kategoriseres med henblik på at kunne udsige noget om, hvilke 
perspektiver, der aktualiseres i forbindelse med kommunikation om flex-undervisning og 
betingelser for deltagelse heri.  
 
I snack-kommunikationen sættes de enkelte temaer endvidere kvantitativt i forhold til 
såvel hinanden som undervisningens samlede kommunikationsbidrag for at give indtryk 
af, om der er tale om et generelt forekommende tema, eller et som dukker op en enkelt 
gang. Temaer af sidstnævnte type vil ikke blive inkluderet som 'betingelser for deltagelse 
i flex-undervisning' og indgår derfor ikke i det empiriske materiale.  
 
 

6.5 Resultater og diskussion af disse 
 
Dette kapitel er opbygget således, at det beskrives, hvad henholdsvis uddannelsen, leder, 
lærere og elever iagttager som flex-undervisningens særlige kendetegn, og hvilke krav 
den stiller til såvel lærere som elever. 
 
Dernæst beskrives, hvad der fremstår som centrale temaer i flex-undervisningens kom-
munikation. 
 
Fælles for alle beskrivelserne er, at de fortløbende diskuteres og holdes op mod hinanden. 
 
Kapitlet er struktureret i følgende temaer: 
 
• Uddannelsens formulerede inklusionskriterier 
• Lederens formulerede inklusionskriterier 
• Lærernes formulerede inklusionskriterier 
• Elevernes formulerede inklusionskriterier 
• Flex-undervisningens formulerede inklusionskriterier 

• Faglig feedback 
• Fokus på faglig kommunikation 
• Faglige spørgsmål og selveksklusion 
• Organisering 
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• Aktiv deltagelse 
• Gruppedannelse 
 
 

6.5.1 Uddannelsens formulerede inklusionskriterier 
 
Som nævnt indledningsvist formulerer SK selv betingelser, som uddannelsen ser som væ-
sentlige for at kunne deltage i flex-klassen, nemlig selvstændighed, arbejdsdisciplin og 
gå-på-mod. Der synes her udelukkende at være tale om ydelser, der retter sig mod eleven 
som person (hvordan man skal være) og elevens evne til at planlægge og strukturere eget 
arbejde. Man kan med andre ord sige, at det er måden, hvorpå eleven skal forholde sig til 
sig selv som deltager i uddannelsesforløbet, der tematiseres: For at kunne inkluderes som 
deltager, skal du kunne yde følgende… 
 
Disse kompetencer synes ikke at være unikke for flex-klassen, men måske snarere at væ-
re særligt nødvendige i flex-klassen, i og med at kun en vis del af undervisningen er ske-
malagt. Den resterende del skal eleven selv tilrettelægge inden for rammerne af en given 
opgave og en given opgaveperiode, typisk en eller to uger.  
 
 

6.5.2 Lederens formulerede inklusionskriterier 
 
I den samtale med lederen, der blev gennemført i forbindelse med opstart af følgeforsk-
ningsprojektet, betonede han selvstændighed, selvdisciplin evnen til selv at organisere sin 
arbejds-/studietid som afgørende for at kunne gennemføre uddannelsen i flex-klassen. 
Her blev den særlige betydning af disse kompetencer betonet ved at sammenligne med 
uddannelsens traditionelt organiserede klasser: Nogle elever, der ikke kan klare sig i flex-
klassen, kan meget vel vise sig at fungere udmærket i de klasser, hvor al undervisning er 
skemalagt og med daglig mødepligt på skolen. 
 
 

6.5.3 Lærernes formulerede inklusionskriterier 
 
I fokusgruppeinterviewet med to af flex-klassens lærere peges på, at de kompetencer som 
eleverne skal have for at deltage i flex-undervisningen, ikke nødvendigvis er forudsæt-
ninger, som de behøver, når de starter i klassen. Lærerne er enige om, at de kompetencer, 
som er centrale for deltagelse i flex-klassen, kan læres i forløbet, og at de personer som 
ekskluderes af uddannelsen, ekskluderes af samme grunde som i traditionelle uddannel-
sesforløb, dvs. faglige og andre livsmæssige omstændigheder. Samtidig fremfører de, at 
flex-forløbet i mere udpræget grad end traditionelle undervisningsforløb eksponerer fag-
lige og samarbejdsmæssige mangler. De faglige dels fordi kommunikationen i praksis er 
tilgængelig for hele klassen, dels fordi den fastholdes over tid, dvs. der er i modsætning 
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til f2f-undervisning tale om ikke-flygtig kommunikation, og de samarbejdsmæssige 
mangler, fordi disse kompetencer er helt centrale for deltagelse i flex-undervisningen. 
Elever og lærere får således hurtigt en fornemmelse for, om den enkelte elev har de fagli-
ge og samarbejdsrelaterede kompetencer, som kræves for at deltage i flex-
undervisningen. Der er således måske nok tale om, at elever inkluderes og ekskluderes af 
samme grunde som i traditionelle undervisningsforløb, men samtidig synes flex-
undervisningen at fremhæve og måske forstærke/accentuere de krav, der stilles til elever-
ne. 
 
 

6.5.4 Elevernes formulerede inklusionskriterier 
 
Eleverne fremhæver ligesom lederen og lærerne, at evnen til at lære at samarbejde om og 
deltage aktivt i løsning af de opgaver, som skal laves i flex-undervisningen, er helt central 
for inklusion i flex-undervisningen. De, som ikke magter dette, vil få problemer i grup-
perne og i værste fald blive ekskluderet fra grupperne af de øvrige deltagere, eftersom 
ingen ønsker at være i gruppe med nogen, som blot sidder med uden at yde noget selv. 
 
Til gengæld anføres faglig dygtighed ikke som et centralt inklusions-
/eksklusionskriterium. Det er med andre ord vigtigere, at man bidrager med noget, yder 
sin del, end at det, man bidrager med, er 'rigtigt', altså af høj faglig kvalitet. 
 
Som det vil fremgå af det empiriske afsnits sidste del, kommer faglig dygtighed dog alli-
gevel til at spille en særlig rolle i forhold til inklusion/eksklusion i flex-undervisningen, 
nemlig i form af selv-eksklusion.  
 
 

6.5.5 Flex-undervisningens inklusionskriterier 
 
I flex-klassens fagkonferencer findes eksempler på, at den tilsyneladende frihed, der gi-
ves i flex-undervisningen fører til, at eleverne arbejder med de stillede opgaver på helt 
andre tidspunkter, end det vil være tilfældet, hvis undervisningen foregik på skolen. 
 
Det, at arbejdet kan og måske også forventes organiseret tidsmæssigt på en anden måde 
end klasseundervisningen, kommer både til udtryk i lærernes deadlines til eleverne og i 
hvornår eleverne 'møder', altså er på: 
 
"Gruppearbejdet uge 37 skal være færdig mandag den 15. september kl. 24.00, men start i god 
tid, så der er tid til at sammenligne og korrigere" 
 
At der ikke altid er overensstemmelse mellem de enkelte gruppemedlemmers forventnin-
ger til, hvornår der arbejdes i flex-undervisningen, fremgår af et indlæg som dette. 
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"NU ER KLOKKEN LANGT OVER 12 ALLE MÅ DA SNART VÆRE STÅET OP. SKAL VI 
SNART TIL AT LAVE NOGET. JEG GIDER IKKE SIDDE MED DET HELE MANDAG AFTEN 
FØR DEADLINE. 
HVEM GØR HVAD??? JEG HAR SENDT DE FØRSTE 3 LINIER IND, NOGEN DER VIL FOR-
TÆLLE MIG OM JEG ER PÅ RETTE SPOR ELLER HVA????? 
Og nej jeg er ikke sur, men irriteret. Jeg synes det er træls at man ikke får noget respons, havde 
det været en almindelig skoledag havde vi mødt kl. 8 og haft fri kl. 15 (LA-SBdec2) 
 
 

6.5.6 Fagligt samarbejde i konferencerne 
 
Et kendetegn ved flex-undervisningen, som gør at det adskiller sig fra 'hjemmearbejde' 
eller 'lektielæsning', er, at eleverne ikke skal arbejde alene med de stillede opgaver, men 
at undervisningen fra lærernes side forventes gennemført på en måde, der muliggør, at 
eleverne dels får feedback på eget arbejde, dels kan kommentere og hjælpe hinanden.  
 
Dette gøres på forskellig måde, både fra lærernes og elevernes side, men det er tydeligt, 
at lærerne stiller krav om en form for interaktion/samarbejde og i nogle tilfælde også, at 
samarbejdet kan iagttages i kommunikationen i den aktuelle konference.  
 
I interviewet begrunder lærerne kravet om aktivitet i konferencerne med to hensyn: Dels 
er opgaverne stillet til grupper, hvorfor løsning af opgaverne fordrer gruppearbej-
de/samarbejde, dels synliggør indlæggene deltagelse/aktivitet/nærvær og danner dermed 
grundlag for tilstedeværelsesregistrering. Dette er ikke ens betydende med, at eleverne 
for eksempel ikke må mødes og løse opgaverne på andre måder end gennem konferen-
cerne. Eleverne anvender alt efter behov forskellige kommunikationskanaler til løsning af 
opgaverne f.eks. f2f, telefon, traditionel e-mail osv. Det er derfor ikke altid synligt og 
muligt for læreren at registrere, hvorvidt grupperne faktisk arbejder sammen om opga-
verne via konferencerne. For ikke at få fraværstimer informerer grupper, som har anvendt 
andre og for læreren ikke-synlige kommunikationskanaler, læreren herom.  
 
Det er altså foreneligt med flex-undervisningens rammer, at grupperne selv indbyrdes 
aftaler og beslutter, hvilke kommunikationskanaler og former de vil tage i anvendelse for 
at løse den stillede opgave, og som vi skal se i de følgende, også er afgørende for den fag-
lige kommunikation. 
 
I interviewet fremhæver eleverne, at kommunikation i konferencerne, altså den kommu-
nikationsform, der i følgeforskningen betegnes som snack, har en tendens til at være mere 
fagligt orienteret end kommunikation i f2f-situationer. F2f-gruppekommunikation næv-
nes som velegnet til koordinering og planlægning af gruppens rammer for opgaveløsning. 
Aftaler om hvem der laver hvad, hvornår man kan være på nettet, hvornår man skal mø-
des, under hvilke betingelser osv. sker ofte i f2f-kommunikation.  Eleverne fremfører dog 
samtidig, at denne interaktionsform har tendens til at 'skride' temamæssigt og blive mere 
socialt orienteret, dvs. ende med, at man 'hygger sig' i stedet for at være sammen om un-
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dervisningsopgaven. Men andre ord har f2f en tendens til at bevæge sig fra samarbejde til 
samvær.  
 
Et andet aspekt, som eleverne samstemmende fremhæver som en gevinst ved flex-
undervisningen, er, at de udvikler færdigheder i skriftlig kommunikation. En af eleverne 
beskriver denne udvikling som 'et kvantespring'. 
 
Snack-kommunikation holder derimod lettere sit fokus på det faglige, hvilket betyder at 
opgaveløsningens 'spildtid' reduceres ved denne kommunikationsform. Dette fremhæver 
alle interviewede elever som et positivt træk ved anvendelsen af it som medie for opgave-
løsning og som vigtigt i en studieform, der i øvrigt opleves som fagligt presset. Det frem-
går ligeledes ganske tydeligt af indlæggene i konferencerne. Der er kun ganske få indlæg 
ud af de mange, der indgår i det empiriske materiale, der anslår et tema, der ikke enten 
vedrører det indholdsmæssige eller det samarbejdsmæssige aspekt af opgaven. Et af de få 
eksempler er følgende indlæg: 
 
"Nåeee okay. Så er jeg med. Jeg synes også at det var mega svært. Da jeg havde siddet i 
5 timer snakkede jeg i søvne om substantiver og verballed" (LA-SBdec2) 
 
Dette sætter igen samarbejde i centrum for studieformen, ikke bare samtalen om de struk-
turelle rammer for samarbejde, men elevernes vilje og evne til i opgaveperioden at leve 
op til de aftalte rammer.  
 
De gunstige muligheder for fagrelateret kommunikation, der ligger i snack, kan ikke ak-
tualiseres, hvis ikke deltagerne i gruppen overholder gruppens interne deadlines og andre 
aftaler for samarbejde. It-mediet kan altså have en effekt i retning af mere faglighed, og 
man kan sige, at det forstærker eller potenserer sagsdimensionen, men er afhængigt af, at 
gruppen kan planlægge og gennemføre samarbejdet.  
 
It-mediet er således afhængigt af andre faktorer for at have en faglig effekt og kan i til-
fælde, hvor disse ikke er til stede og/eller ikke overholdes, føre til intern splid, personlig 
frustration og et dårligt produkt (opgave). Et eksempel herpå findes i begyndelsen af dette 
afsnit, hvor en frustreret elev taler med store bogstaver. Dette er ikke unikt for it-baseret 
kommunikation, men kendes også fra f2f-gruppearbejde. Men fordi eleverne ikke simul-
tant kan 'råbe hinanden op', men må vente til de andre er 'på', synes ít-mediet at forstærke 
afhængigheden af, at de andre faktisk overholder de indgåede aftaler. 
 
I den udstrækning grupper oplever negative situationer af denne karakter, og disse kan 
henføres til bestemte personer, er der risiko for, at disse personer ekskluderes fra samar-
bejdet. I interviewet fremhæver eleverne, at de ikke har noget imod at være i gruppe med 
personer, der er fagligt svage, hvis bare de er aktive, dvs. forsøger at yde en indsats til 
løsning af opgaven. Faglighed syntes altså ikke at være et altoverskyggende kriterium for 
gruppedannelse, samarbejde og eksklusion, hvorimod ikke-aktivitet, dvs. ikke at kunne 
håndtere og leve op til samarbejdskoden, kan resultere i eksklusion. Dette vil blive yder-
ligere tydeliggjort i forbindelse med analyse af kommunikationen i konferencerne. 
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6.5.7 Faglig selveksklusion 
 
SK er i første omgang en uddannelsesinstitution, hvilket betyder, at inklusion og eksklu-
sion i vid udstrækning defineres ud fra faglige kriterier. Faglighed er en kerneydelse for 
systemet, og således også et kriterium ud fra hvilket eleverne iagttager og definerer sig 
selv og hinanden.  
 
Ligesom alle andre uddannelsesinstitutioner fordeler eleverne sig i forhold til faglighed i 
et kontinuum, der spænder fra dygtige til mindre dygtige til at håndtere uddannelsens for-
skellige faglige koder. Som det er blevet nævnt tidligere, synes flex-undervisningens 
form at accentuere faglige styrker og svagheder hos eleverne.  
 
Dette giver sig udslag i et interessant forhold angående et aspekt af de rammer lærerne 
sætter for samarbejdet i grupperne, nemlig det at faglige spørgsmål skal stilles i konfe-
rencerne. Der ses også eksempler herpå i konferencerne: 
 
"Hej Gruppe. Jeg har nu siddet i 2 timer og kæmpet med de 3 første linjer. Ned til efter RIDEO. 
Men nu har jeg brug for hjælp. Jeg har fået det første til at være…. Men nu er jeg gået i stå og vil 
meget gerne have noget hjælp". (LA-SBdec2) 
 
Der findes også i konferencerne en række eksempler på, at eleverne ikke får den ønskede 
hjælp eller feedback. I langt de fleste tilfælde, hvor hjælpen udebliver, følges det ikke op 
af endnu en opfordring. Igen kan vi ikke se, om det er fordi, hjælpen gives gennem et an-
det kommunikationsmedie, for eksempel via telefon, chat eller traditionel e-mail, eller om 
den pågældende ikke får hjælp. Konfronteret med dette spørgsmål svarer elever og lærere 
dog samstemmende, at der i langt de fleste tilfælde ydes hjælp, for eksempel via andre 
kommunikationskanaler. Det fremhæves også, at hjælp har en anderledes tidsmæssig ka-
rakter i konferencesystemet end i f2f-situationer, fordi den nogle gange kommer langt 
senere, eftersom læreren eller andre elever ikke er online hele tiden. Dette har, selvom det 
også kan være frustrerende, efter elevernes vurdering den effekt, at de bliver bedre til 
selvhjælp, forstået som at de selv finder en løsning på problemet.  
 
Lærerne kobler dog også temaet om faglig hjælp sammen med de helt særlige kommuni-
kationsbetingelser, som konferencerne tilbyder. 
 
I konferencer er indlæggene både synlige for alle i klassen, og tilgængelige/iagttagelige 
over længere tid. Dette er i kontrast til f2f-situationer, hvor kun de tilstedeværende kan 
iagttage kommunikationen, og hvor kommunikationen kun fastholdes i deltagernes hu-
kommelse, og dermed ikke fremtræder i samme manifeste form – man kan med andre ord 
lettere fastholde et 'nej - det sagde jeg altså ikke' i f2f-undervisning end i konferencernes 
kommunikation.  
 
Lærerne har derfor været ude for, at fagligt svage elever nogle gange anvender en alterna-
tiv strategi til at få svar på spørgsmål, i den udstrækning eleven selv vurderer et spørgs-
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mål for naivt eller fagligt 'lavt'. I stedet for at skrive i konferencen adresserer eleven 
spørgsmålet direkte til læreren i vedkommendes private mailboks, hvorved spørgsmålet 
er usynligt for andre elever. Ud fra antagelsen om at spørgsmålet kan have generel aktua-
litet, dvs. være interessant for andre, vælger lærerne i de fleste tilfælde at svare i konfe-
rencerne, dog uden henvisning til hvem der har stillet spørgsmålet.37  
 
I relation til krav om aktiv deltagelse i gruppen kan dette have en negativ effekt i forhold 
til de øvrige gruppemedlemmer, idet aktiviteten kun er synlig for læreren og ikke for 
gruppen.  
 
Eleven går således glip af at have stillet et interessant fagligt spørgsmål og bidraget med 
en synlig aktivitet vedrørende løsning af gruppens faglige arbejde. Den form for elevstra-
tegi resulterer i, hvad man kan kalde selveksklusion. Denne selveksklusion har ved første 
øjekast ikke noget med it-mediet at gøre, eftersom mediet sagtens kan rumme denne form 
for kommunikation. På den måde synes den valgte strategi snarere at henvise til elevens 
mentale konstruktion af såvel sig selv som omgivelsernes forventninger. Man kan imid-
lertid pege på, at mediet gennem offentligheden i og fastholdelsen af kommunikationen 
kan være med til at potensere denne form for selveksklusion, dvs. at den kan ses som di-
rekte relateret til mediet. Man kan ikke generalisere til, at noget lignende ikke ville have 
fundet sted i f2f-situationer, blot pege på, at der ville være relateret andre strukturelle be-
tingelser, som nævnt i ovenstående. Man kan heller ikke generalisere til, at faglige svage 
elever, som følge heraf, indirekte vil ekskluderes fra undervisningen. Samtidig fremstår 
det dog som et ikke-intenderet aspekt af denne undervisnings- og opgaveløsningsform, 
som det må være relevant at tematisere, i det omfang lignende undervisningsformer 
iværksættes.  
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37 En lærer påpeger, at det ikke er generelt, at lærerne ikke henviser til eleven, som har stillet spørgsmålet. 
Vi har imidlertid ikke i vores undersøgelse fundet mails, hvor dette ikke er tilfældet. Derfor kan det selv-
følgeligt ikke afvises, at det forekommer i konferencer, som vi ikke har undersøgt. 

  
  



 
 

 

6.5.8 At organisere et samarbejde 
 
Eksempler på hvordan der sammen med den definerede arbejdsopgave stilles krav til, 
hvordan opgaven bearbejdes/løses, ses i følgende citater, som alle stammer fra lærernes 
rammesætning af en af de flex-perioder, der udgør følgeforskningen datamateriale. 
 
"I (…)  foregår gruppearbejdet på følgende måde: 
- alle læser og regner opgaver fra materialet i konferencen "Hjemmeundervisning", 
- alle sender en mail i gruppekonferencen med bud på facitterne, 
- alle læser de andre gruppemedlemmers mails og sammenligner facitter med egne. Er der uenig-
heder kontrollerer man først sit eget for regnefejl, derefter sendes et nyt bud på facit eller en ha-
ha-jeg-har-ret-besked til gruppekonferencen. 
 
Jeg læser alle jeres mails, men blander mig kun hvis I er ved at blive enige om forkerte forklarin-
ger eller på anden måde er på vej ad et sidespor" (NA-gr.1.-1KV1a03)Og  
1. " Opgaven afleveres som en samlet besvarelse fra gruppen, dog sådan at det fremgår, hvem 

der har besvaret de enkelte spørgsmål. 
2. Opgaven forsynes med en kort redegørelse for, hvordan I har organiseret arbejdet – herun-

der især, hvordan I har sikret jer, at hele gruppen er ansvarlig og kan stå inde for det samle-
de resultat. 

3. Opgaven afleveres senest mandag aften den 27/10 kl. 22. Opgaven afleveres som attachment i 
jeres gruppekonference" (HIS-A4) 

 
Eller: 
 
"…I fastsætter i princippet selv jeres arbejdsform og eventuelle frister. For mig er det dog vigtigt, 
at I arbejder sammen, dvs. at I ikke blot oversætter hver sine sætninger, men spørger og svarer 
hinanden undervejs og sætter tid af til at kommentere hinandens resultater. Husk at hele teksten 
er alles pensum til den eventuelle eksamen". (LA-ugesedler) 
 
Der er meget stor forskel på, hvordan det forventede samarbejde fremtræder i konferen-
cen. I nogle tilfælde kan man som læser af disse konferencer komme i tvivl om, hvorvidt 
der overhovedet har fundet samarbejde sted, eksempelvis når en oversættelse deles ud i 
fire dele og afleveres ved, at de fire dele samles i et dokument (SBdec3). Denne konfe-
rence indeholder i alt fire indlæg, mens tre ud af de i alt fem gruppekonferencer inden for 
samme periode indeholder mellem 20 og 26 indlæg. Den mulighed, at gruppemedlem-
merne har mødtes og diskuteret hinandens oversættelser, inden disse bliver synlige i kon-
ferencen, foreligger naturligvis. At nogle grupper, enten hele gruppen eller dele af den, 
benytter sig af andre elektroniske kommunikationskanaler eller af at kunne mødes fysisk 
enten på skolen, på café i byen eller hos hinanden i forbindelse med bearbejdning af flex-
undervisningens opgaver, ses såvel i konferencerne som i interviewudsagnene. 
 
” Hey Tøser :) 
Tænkte på, hvem vil være formand + næstformand for denne uges fjernundervisning? 
Og skulle vi mødes, eller bare arbejde over pc?” 
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” Jeg skal nok samle det hele denne gang. Så jeg skal nok være formand, så kan NN være næst-
formand. Og NN  og jeg mødes fredag, så mødes vi bare med jer andre over computeren.”  
 
I andre grupper fremgår det tydeligt af konferencen, at der samarbejdes om den stillede 
opgave, og at samarbejdet på mange måder rummer de samme elementer, som synes cen-
trale i den velkendte f2f-undervisning: Rammesætning og forståelseskontrol i form af 
feedback på meddelte informationer. 
 
I følgende citater ses tre eksempler herpå: 
 
Eksempel 1: 
“Harpasten, uxoris meae fatuam, scis hereditarium onus in domo mea remansisse. 
 
E1: Harpasten, min tåbelige hustru, min nedarvede byrde forbliver…?  
 
E2: Harpasten, min tåbelige hustru, min nedarvede byrde forbliver ved tvang. - hvad kommer 
tvang af? er det ikke forkert? 
 
E3: Harpasten, min skæbnes hustru, ved byrden til min arv betvinger. ( er ret usikker på den ) - 
mener ikke det er skæbne, tåbe/nar. (står på papiret) 
 
E4: Harpaten, min tåbelige hustru, forbliver en nedarvet byrde i mit hjem. (Hans skrev til mig om 
domo - Men brug ikke verbet domo = jeg tæmmer, det er en form af substantivet domus og det 
holder jeg fast ved: "i mit hjem", jeg tror det kommer af domabilis som betyder: ikke overvindelig 
– til at undertvinge 
 
E5: Harpasten, min hustru tåben, ved min nedarvet byrde forbliver ikke til at undertvin-
ge/overvindelig (men er i tvivl)” (LA-SBdec1) 
 
 
Eksempel 2: 
”Halløjsa grp. 2 og hvem der nu ellers kigger ind.... 
NN  og mig kom lidt i indbyrdes diskussion om én af opgaverne, det være sig Opgave 1.4 - stykke 
9. 
        4 + 2 * 5 * 3 + 6 * (1 + 8) = 88 eller 48 ??? 
Jeg får det selv til 88, også med lommeregner. 
Men NN  får det tværtimod til 48 - også med lommeregner. 
En af os laver noget galt, og nu er vi kommet lidt på herrens mark med det...” (NA-gr.2.-
1KV1a03) 
Eksempel 3: 
” Det er bare første udkast, men jeg kunne godt tænke mig at vide hvad i syntes...hvad skal jeg 
lave anderledes osv 
 (…) 
Det er fint. Vi skal bare have mere med om vores teori omkring arbejdet  
(…) 
Det er fint det der er lavet jeg har sat det ind på siden. Jeg flytter så lidt rundt på de forskellige 
ting. Håber dette er ok...”(NA-gr.5.-1KV1a03) 
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Selvom der fra lærernes side eksplicit stilles krav om, at eleverne samarbejder om de stil-
lede opgaver, findes der i konferencerne kun ganske få eksempler på, at lærerne efterføl-
gende kommenterer og vurderer samarbejdet. Ifølge lærere og elever foregår dette pri-
mært i f2f-undervisning ud fra en antagelse om, at denne interaktionsform giver bedst 
mulighed for en frugtbar dialog om dette. 
 
I et fag sker det en enkelt gang i forhold til en gruppe, hvor det tydeligt fremgår af konfe-
rencen, dels at de har arbejdet sammen, dels hvordan de har gjort det. 
 
Der skriver læreren således: "Jeg vil gerne rose jeres oversættelse, som er både omhyggelig og 
velformuleret, og desuden synes jeres samarbejde at være gået glimrende. Godt arbejde!" (LA-
SB4) 
 
Derimod kommenterer og problematiserer læreren i dette fag ikke i konferencen, når der 
ikke samarbejdes. Hverken i forhold til den tidligere nævnte gruppe (SBdec3), som udde-
legerer opgaven i fire dele og efterfølgende tilsyneladende bearbejder den individuelt, 
eller i forhold til en gruppe, som eksplicit afviser den af læreren foreslåede samarbejds-
form med henvisning til, at det vil være for krævende:  
 
"Har efter at have kigget stykket igennem konkluderet at det måske lige er voldsomt nok at over-
sætte stykket hver for sig og bagefter sammenligne. Jeg synes, at det ville være bedst hvis vi hver 
især tog et stykke og oversatte. Der er 50 linjer, og det vil sige ca. 12 linjer til hver. Dét er til at 
overkomme. Jeg er startet på stykket, så jeg skal nok tage fra linje 1-13...Jeg har smidt mig selv 
på linje 1-13 fordi jeg er i gang med dem, så I må "slås" om resten...Men har i nogle kommenta-
rer så fyr dem endelig af.. det er jo kun et forslag det her :) Selvfølgelig, er det ikke muligt at tjek-
ke denne før man eventuelt måtte have oversat det hele er der jo ikke noget at gøre ved det." (LA-
SB1) 
 
 
I det ene fag, hvor læreren konsekvent kommenterer gruppens samarbejde, sker det ek-
sempelvis på denne måde: 
 
”Kravene til processen var følgende 

1. Organisering og aflevering: opgaven besvares som en samlet besvarelse fra gruppen, dog så-

dan at det fremgår, hvem der har besvaret det enkelte spørgsmål. 

Dette krav er opfyldt. 

2. opgaven forsynes med en kort redegørelse for, hvordan I har organiseret arbejdet – herunder 
især, hvordan I har sikret jer, at hele gruppen er ansvarlig og kan stå inde for det samlede resul-
tat. – En sådan redegørelse ser jeg ikke - Opgaven demonstrerer ikke nogen evne til gruppeori-
enteret ansvarlighed endsige selvstyring.” (HIS-A1) 
 
Det at skulle samarbejde om en opgave falder tilsyneladende ikke de studerende helt let. 
Der er således i nogle af gruppekonferencerne eksempler på, at en betydelig del af ind-
læggene handler om, hvordan samarbejdet organiseres. For de grupper som samarbejder 
– dvs. ikke bare deler opgaven ud og løser den individuelt - udgør indlæg om organise-
ring af samarbejdet typisk 25 % af indlæggene i konferencen. 
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Dette kan ikke tilskrives, at læreren ikke tilbyder anvisninger for, hvordan samarbejdet 
kan organiseres. Et typisk eksempel herpå kan være: 
 
"Hvordan I gør det, vælger I selv, men det er vigtigt, at det fremgår af jeres gruppekonference, 
hvordan I arbejder og hvem der laver hvad. Kommunikér i gruppekonferencen. 
Mit forslag er, at I følger denne plan: 

1. Lav en tidsplan (og hold den) 
2. Fordel stykket imellem jer 
3. Opret et dokument i konferencen 
4. Skriv hver for sig en råoversættelse af det stykke, I har ansvaret for, i det dokument 
5. Skriv op, hvad I er i tvivl om og spørg de andre via mail 
6. Sæt tid af til at læse hinandens bidrag og lav en godkendelsesrunde, når alle spørgsmål 

er besvaret" (LA-ugesedler) 
 
Men disse generelle anvisninger skal gives form i forhold til den specifikke gruppe, og 
det er denne transformation fra generelle anvisninger til en konkret form grupperne bru-
ger en væsentlig del af konferenceindlæggene på. 
 
Nogle eksempler på, hvordan det gøres ses i følgende citater: 
 
”Jeg synes at vi oversætter hele stykket hver især, ligger det op i et fælles dokument og så kan 
man nemlig sammenligne. 
Ellers skal vi dele det op, men stadig sørge for at gå igennem det de andre laver... komme med 
kommentarer m.m. 
(…) 
det ville måske være en god idè at dele det lidt op da der er en del.....og jeg ved med mig selv at 
jeg ikke er den bedste til det så det vil tage mig sådan ca. det meste af weekenden hvis jeg skulle 
lave det hele.  
men hvorfor ikke lave et stykke hver og så når vi mødes så gå det igennem sammen? 
(…) 
NN og jeg er blevet enige om at vi gerne vil lave det hele hver især for at få bedst mulig forståelse 
inden eksamen.. men hvis vi opretter et dokument kan vi jo hjælpes ved at sammenligne.. og hvis 
der er nogen der ikke kan eller vil nå det hele får vi alligevel et færdigt resultat.. " (LA-SBdec1) 
 
Et andet eksempel er: 
 
”Vi skal have valgt en formand og en næstformand inden fredag kl. 12.00 
Formanden skal samle facitterne.”  
(…) 
Hej gruppe jeg vil helst sige mig fri for nogen af posterne da vores net er nede fra fredag og først 
kommer igen engang i løbet af mandagen (forhåbentlig) 
(…) 
Er det oki med jer?  
(…) 
Det er helt fint! Hvis det er skal jeg nok samle!” (NA-gr.4.-1KV1a03) 
 
Men selv når der efter mange indlæg konkluderes, kan et nyt og overraskende indlæg af-
føde ny usikkerhed: 
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”skal vi alle blive enige om at sende det her til konferencen og bare skrive hvilke linjer det er i 
Subjekt:????? 
(…) 
Jeg holder med (pige navn). GIRL POWER! *GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG*! 
hehe. Nej det er vist lidt nemmere er det ikk? 
(…) 
Nu er jeg meget meget forvirret...... 
(…) 
Vi sender til konferencen 
(…) 
Okay, så er det en aftale.... (GIVER HÅND)” (LA-SB3) 
 
Eller: 
 
”ja jeg har ikke lige afleveret mit i konferencen....skal vi det"  (HIS-B2) 
 
Og selv om gruppen med udgangspunkt i lærerens oplæg aftaler at følge denne skabelon 
og træffer aftaler, der skal muliggøre det intenderede samarbejde, lykkes det ikke nød-
vendigvis. Med andre ord: At planlægge og gennemføre samarbejde af den type, der stil-
les krav om i flex-klassen, fremstår vanskeligt for en stor del af de studerende. Den lærer, 
der forlanger arbejdsprocessen beskrevet i konferencen og kommenterer denne, har tilsy-
neladende blik for både, hvad der lykkes, og hvad der ikke lykkes for gruppen: 
 
"Jeg kan se, at ambitionen om at opfylde ovennævnte proces-krav har været til stede. Jfr. følgen-
de mail:  
  
Det er fint med mig, hvis du samler! (Det må du jo lige finde ud af med … :-)) 
Jeg er enig med NN om at vi laver en fælles besvarelse på hvordan vi har delt ud, snakket sam-
men og fået hjælp af hinanden! (mail fra …) 
 
Desværre får I ikke gjort alvor af det. - Dette ændrer dog ikke ved, at jeg endnu engang er impo-
neret over jeres gruppeansvarlighed og evne til selvstyring. LL får faktisk hjælp - da han udtryk-
ker sin usikkerhed. Det gælder også NN. Hun er I tvivl, står gerne ved det, og hun får et hjælpen-
de bidrag (Flot). (HIS-A4). 
 
Det, der volder medlemmerne af denne gruppe vanskeligheder, er tilsyneladende ikke at 
give individuel hjælp eller støtte til medlemmerne, når de anmoder herom. Vanskelighe-
derne ligger snarere i at få ført intentionerne om, at der skal udarbejdes en fælles besva-
relse, ud i livet. Dette gælder ikke kun for denne gruppe. I konferencerne er der i flere fag 
eksempler på, at grupperne får taget de første skridt til at udarbejde en fælles besvarelse, 
blandt andet ved - i tråd med lærerens forslag - indledningsvist at uddelegere arbejdet. 
Det synes vanskeligere at gennemføre den efterfølgende del, hvor der fokuseres på feed-
back på og koordinering af oversættelser.  
 
Tilsyneladende er risikoen for, at samarbejdet kun kommer til at bestå af uddelegering 
størst, hvis der åbnes for denne mulighed i lærerens rammesætning. Udtrykker læreren 
eksplicit, at alle skal gennemarbejde hele den stillede arbejdsopgave og først efterfølgen-
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de kommentere og give feedback, ser det ud til, at det bliver lettere for eleverne at re-
spondere på de andres arbejde. Det er måske fordi, den enkelte elev ikke skal til at sætte 
sig ind i noget, der, som følge af en forudgående uddelegeringen, nu fremstår som 'den 
andens' og ikke en fælles arbejdsopgave. Har alle gruppemedlemmer lavet alle opgaver, 
synes det måske mindre krævende at give feedback. Om dette er et generelt perspektiv, 
kan denne forskning ikke udsige noget om, men i det her analyserede materiale synes det 
at gøre sig gældende på en måde, som gør det til et relevant perspektiv, når undervisning 
af denne type planlægges. 
 
Det er ikke mulig gennem konferencerne at udsige noget entydigt om, hvorvidt eleverne 
gennem det første halvår i flex-klassen bliver bedre til at tilrettelægge og gennemføre 
samarbejde i konferencesystemet. På den ene side synes velfungerende måder at gøre det 
på at dukke op igen og igen, men samtidig er der også i decembermåneds flex-
undervisning eksempler på, at en væsentlig del af konferenceindlæggene handler om or-
ganisering. Der synes dog at kunne identificeres et vist personsammenfald i de grupper, 
hvor samarbejdet aftales og gennemføres. Dette tyder på, at en gruppes samarbejdskom-
petence i høj grad er baseret på, hvorvidt bestemte elever fra klassen deltager i gruppen 
eller ej, og dermed at nogle få elever så at sige overtager den konkretisering og formgiv-
ning af samarbejdet i flex-undervisningen, som læreren ofte påtager sig ansvaret for i tra-
ditionel f2f-undervisning, mens andre elever i konferencerne fralægger sig dette ansvar: 
 
”Hejsan....Hvordan griber vi det så an kære grupetto? 
(…) 
Ja, jeg ved det ikke... Hvad syntes i andre...? 
(…) 
Er der slet ingen der har nogle ideér så vi kan komme igang???? 
(…) 
Hej! 
Del teksten op i fem lige store dele, gå derefter det iflg. Hans' plan og spørg os andre her i konfe-
rencen. Sådan lyder mit umiddelbare bud. 
(…) 
Jamen så er det sq hver mand for sig selv,når nu vi ikke kan planlægge noget som helst” (LA-
SBdec4) 
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6.5.9 Aktiv deltagelse: Det altafgørende inklusionskriterium 
 
Mens eleverne ikke håndhæver krav om bidrag til fastlæggelse af samarbejdsform og 
feedback på egne bidrag eller anmodninger om hjælp på en måde, som antyder, at disse 
ses som centrale betingelser for deltagelse og dermed for inklusion i flex-undervisningen 
og dermed på sigt for inklusion/eksklusion i forhold til uddannelsen, ser det helt anderle-
des ud i forhold til et tema, som handler om at yde sin del af den samlede arbejdsindsats, 
der er påkrævet for at kunne løse eller bearbejde den stillede opgave. 
 
Her er tale om et tema i samarbejdet, som eleverne i høj grad og med fast hånd håndhæ-
ver overfor hinanden. Hvis et gruppemedlem ikke yder sit bidrag, kommenteres det i kon-
ferencen eller via andre kommunikationskanaler. Ifølge eleverne udøver de en vis form 
for selvjustits, som betyder, at gruppemedlemmer, der ikke bidrager til opgaveløsning i 
værste fald ikke skrives på den opgave, som gruppen laver, og under alle omstændighe-
der får et dårligt ry og derfor kan få svært ved at komme ind i nye grupper. 
 
Det gøres på forskellige måder i konferencerne: 
 
"Men det ser godt ud.. Har NN intet at byde på" (SB1) 
 
Andre gange med et vist fri-sprog:  
 
”Jeg synes at der er pisse træls at man ikke får svar på sine mails. Jeg kom med et forslag. 
Jeg ved ikke om i har læst i jeres papirer at vi skal vælge formand og næstformand idag inden kl 
12????  
Det er sgu svært for mig at gøre alene. Og jeg gider ikke have fravær fordi at i vil udskyde det til 
mandag.” 
 
og eleven forsætter med følgende indlæg: 
 
” HVIS I LÆSER JERES OPGAVE SKAL VI LAVE DENNE OPGAVE VED AT KOMMUNIKE-
RE I KONFERENCEN. OG DET JEG ER TRÆT AF ER AT DET HELE FØRST SKAL LAVES 
MANDAG, FOR SÅ ER DET, AT DET GÅR GALT FORDI VI ER STRESESSEDE” (NA-6) 
 
Bemærk at der i dette indlæg 'tales med store bogstaver'. Dette ses flere steder i konferen-
cerne, når en elev bogstaveligt talt forsøger at råbe de andre op. Og et gruppemedlem 
svarer: 
 
” det er sgu noget lort med vores kommunikation her! 
(…) 
Æhm jeg ville gerne hvis vi ku være lidt bedre sammen som gruppe. Det er vores sidste opgaver 
sammen, og vi skal nok ende i grupper sammen igen! træk lige vejret og tæl til ti. Når du bliver så 
vred over det her, NN, så ring eller sms til os når du kan se der ingen aktivitet er i konferencen. 
Til gengæld kan jeg godt forstå du bliver vred, for vi skulle jo have lavet det her! det kan jeg godt 
se. (NA-6) 
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At manglende deltagelse kan give problemer i gruppearbejdet, antydes i nedenstående 
indlæg: 
 
”Hvis I vil have fat i mig ang, noget gruppearbejde må jeg hellere tilstå at jeg altså ikke er så god 
til at kigge på nettet. Hvis jeg er ved at overskride en deadline eller andet og i ikke får svar, så 
send en sms! Grunden til jeg skriver det her er fordi vi havde mange problemer med det i den 
gamle gruppe og det vil jeg helst undgå igen.” (HIS-B5). 
 
Dette indlæg er ydermere interessant, fordi eleven tilsyneladende har iagttaget, at der stil-
les krav om, at der ydes et bidrag til og deltages i gruppens arbejde. Samtidig kan eleven 
tilsyneladende ikke selv og på egen hånd anvende disse forventninger til strukturering af 
eget arbejde. Han vil derfor gerne have besked, når en deadline er ved at blive overskre-
det.  
 
Dette er et af de få eksempler i konferencen, der tydeligt angiver, at visse elever kan have 
vanskeligheder med flex-klassens friere arbejdsform og de større krav, den stiller til plan-
lægning og gennemførelse af eget arbejde. Dette eksempel giver selvfølgelig ikke grund-
lag for at konkludere, at den pågældende elev ville klare sig uden vanskeligheder i et tra-
ditionelt organiseret forløb, da dette jo også i et vist omfang kræver, at eleven kan define-
re arbejdsopgaver og gennemføre dem inden for fastlagte tidsrammer. Men det kan tjene 
som endnu et eksempel på, at flex-forløbet i højere grad end traditionelle uddannelsesfor-
løb eksponerer disse problemer, og ifølge lærere og elever også gør dem synlige på et tid-
ligere tidspunkt. Siden starten af flex-klassen er seks personer gået ud, og i interviewet 
fremhæver eleverne, at dette blandt andet skyldes, at disse personer ikke har kunnet hånd-
tere samarbejdskoden og dennes forventning om 'aktiv deltagelse'/'yde sit bidrag'. Hånd-
tering af samarbejdskoden syntes derfor vigtig for at kunne gennemføre flex-
uddannelsen. 
 
I tråd med at der stilles krav til deltagelse i form af, at hver elev skal yde sit bidrag, og at 
ikke-deltagelse på sigt kommer til at fungere som et eksklusionskriterium i forhold til 
klassen som helhed, kommer ikke-aktivtet til at udgøre et tema i kommunikationen med 
henblik på at koordinere gruppemedlemmernes forventninger til, hvornår samarbejde kan 
forventes, og hvornår og hvorfor en eller flere personer er fraværende.  
 
Dette kan ske ved, at fraværet enten meddeles på forhånd: 
 
”Er det nok for idag? Jeg er helt ør i hovedet af at se på skærmen og syntes jeg har skrevet nok. 
Det skal jo lige redigeres og samles på et tidspunkt. Må jeg gå for idag?PLEEEEASE? 
(…)  
 Helt iorden. Jeg på nettet nu, men bliver nødt til at smutte kl. 13:00...” (NA-gr.4.-1KV1a03) 
 
Eller ved at der efterfølgende redegøres for den manglende aktivitet. 
 
"Hej gruppe 4. Jeg har ligget syg hele weekenden…Og jeg LOVER jer at jeg nok skal komme med 
nogle input til dansk til i morgen. Latin er jeg godt i gang med, mangler endelser m.m" (SB4) 
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Der findes i konferencerne en række begrundelser for fravær: Flytning, sygdom, compu-
ter-/net problemer og gæster, og generelt synes alle disse former for begrundelser at ac-
cepteres – ofte i form af et eller flere svar af typen OK eller 'helt i orden'. 
 
Derimod synes overbærenheden som nævnt forholdsvis eller endog begrænset, når der er 
tale om ikke-begrundet eller varslet fravær. Dette forhold understøttes af interviewet med 
eleverne. Leverer det enkelte medlem ikke sit arbejde, håndterer gruppen det typisk på en 
af følgende måder: 
 
"Øøøøhh…måtte mit ikke have lov til at komme med eller hvad?... 
(…)  
 Hej NN. Vi har intet hørt! Og tingene skulle jo sendes inden kl. 20.00…" (LA-SB4) 
 
Et eksempel som det sidstnævnte kan ses som en umiddelbar eksklusion af arbejdet. 
 
Grupperne håndterer manglende bidrag på forskellige måde, alt efter hvordan de har or-
ganiseret samarbejdet om den aktuelle opgave. Oftest rykkes for bidraget, og kommer det 
ikke, afleveres opgaven enten uden dette bidrag, eller et eller flere af de øvrige medlem-
mer påtager sig denne opgave.  
 
Førstnævnte løsning anvendes, hvis der er tale om, at alle deltagere først løser hele opga-
ven og dernæst sammenligner og kommenterer resultater, altså i tilfælde, hvor gruppens 
resultat ikke er afhængigt af alles bidrag. Hvis opgaven er delt ud på gruppens medlem-
mer, sker der oftest det, at en eller flere medlemmer laver det resterende. Et eksempel på, 
hvordan dette kan iagttages i konferencen ses i nedenstående citat. 
 
”Jeg har lavet NNs, just in case, så jeg sætter det lige ind” (LA-SB4) 
 
Som eleverne påpeger i interviewet, er gruppernes opgaver i flex-undervisningen kollek-
tive opgaver, hvorfor manglende bidrag fra medlemmer, som ikke deltager, automatisk 
bliver de andres problem - noget som de er nødt til at lave ekstra, for at opgaven kan bli-
ve færdig til aflevering. I interviewet påpeges det videre, at manglende deltagelse kan 
betyde, at gruppens aktive medlemmer i kraft af den større arbejdsbyrde ikke har så me-
get tid til at lave opgaven på en måde, som stemmer overens med deres ambitioner. Den 
manglende deltagelse fra et eller flere gruppemedlemmer kan derfor ikke blot betyde me-
re arbejde, men også lavere karakter, og dette selvom de aktive har arbejdet mere, end de 
skulle.38 At manglende bidrag påfører andre fra gruppen ekstraarbejde, er som nævnt 
mest oplagt, hvis gruppen forlods har udelegeret opgaven, frem for at alle laver hele op-
gaven, og gruppen dernæst samarbejder herudfra. På den måde synes denne problemstil-
ling af få forskellig betydning i forskellige fag. I fag som latin og naturfag er hele opga-
ven pensum for alle, og alle har derfor på lidt længere sigt et incitament til at arbejde med 
hele opgaven. I et fag som historie, hvor det snarere er problemstillinger, der skal bear-
bejdes, synes kvaliteten af produktet i langt højere grad at være afhængigt af, at alle yder 
deres bidrag. 

  94

                                                 
38 Der kan selvfølgeligt ikke generaliseres fra én enkelt eller to dårlige karakterer til årskarakteren, men 
hvis karakterer har en funktion, må der være en sammenhæng.  

  
  



 
 

 
 

6.5.10 Gruppesammensætning 
 
Grupperne i flex-undervisningen har arbejdet sammen i perioder af ca. 6-7 ugers varig-
hed. Da flex-undervisningens opgaver strækker sig over en periode af en til to ugers va-
righed, har grupperne arbejdet sammen om flere opgaver.  
 
Sammensætningen af grupperne har i perioden været foretaget ud fra tre forskellige lo-
gikker. Første gang ud fra et tilfældighedsprincip, anden gang på baggrund af informatio-
ner fra eleverne om, hvem de gerne ville/ikke ville i gruppe med, og tredje gang udpege-
de klassen tre elever, som sammensatte grupperne. Gruppernes sammensætning overra-
skede her lærerne ved, at eleverne primært dannede grupperne ud fra et fagligt kriterium, 
dvs. de fagligt stærke kom i gruppe sammen osv., hvilket efterfølgende afspejledes i re-
sultaterne af gruppernes arbejde. 
 
Adspurgt om hvorvidt den ene eller den anden form for gruppedannelsesprincip var at 
foretrække, svarer både elever og lærere, at alle tre former har både styrker og svagheder, 
og at dette gælder både faglige og samarbejdsmæssige forhold. På baggrund af erfaringer 
peger lærere og elever på, at modellen med forskellige grupper har en integrativ effekt på 
klassen som helhed og er samtidigt med til at modvirke, at eleverne ender i polariserede 
og fastlagte roller over for hinanden, for eksempel at det altid er den samme, der kommer 
til at bestemme, være indpisker osv.  
 
Både elever og lærere er således enige om, at gruppedannelser ikke alene skal gøres ud 
fra faglige kriterier, men ud fra en række forskellige kriterier, herunder faglige, sociale og 
personlige, og at det ikke nødvendigvis er de samme kriterier, der skal gøres gældende 
ved hver gruppedannelse. Gruppedannelse ses altså ud fra et komplekst sæt af kriterier, 
som forsøges integreret og anvendt over studietiden, således at ét eller flere kriterier kan 
ligge til grund for en konkret gruppedannelse, og næste gang nogle andre kriterier.   
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6.6 Konklusion og perspektivering  
 
Både elever og lærere fremhæver, at flex-klassen adskiller sig fra mere traditionelt orga-
niserede gymnasiale uddannelsesforløb. Dette henføres primært til den centrale funktion, 
it har som medie for undervisning og opgaveløsning. Flex-klassen vurderes som havende 
en integrativ effekt i forhold til uddannelsessystemet, idet dens friere form gør, at elever 
som af personlige, fysiske eller sociale grunde næppe vil kunne finde sig til rette i et tra-
ditionelt forløb. I flex-klassen finder de muligheder, der gør, at de faktisk kan få den øn-
skede studentereksamen. 
 
Men flex-klassen har også en ekskluderede effekt i forhold til uddannelsessystemet, i og 
med at den stiller øgende krav til eleverne om at kunne indgå i forpligtende samarbejdsre-
lationer. Den selvstændighed og ansvarlighed, der fremføres som et særligt krav til flex-
elever, gælder således ikke kun eleven selv, men også den gruppe, som eleven indgår i. 
Lærerne anfører dog, at dette ikke er en kompetence, som eleven nødvendigvis behøver i 
forvejen, men en kompetence som, afhængig af elevens motivation for at lære dette, ved 
den rette vejledning kan udvikles gennem forløbet.  
 
Ifølge både lærere og elever er den enkelte elevs evne og vilje til samarbejde, forstået 
som aktiv deltagelse i gruppearbejdet, et afgørende element i det at begå sig i flex-
klassen. Magter man ikke at være aktiv i flex-periodens gruppeløsningsproces, er der stor 
risiko for at blive ekskluderet fra fremtidige gruppedannelser, eftersom ingen vil være i 
gruppe med en, som ikke laver noget.  
 
Ifølge eleverne er viljen og evnen til aktivitet et vigtigere kriterium for inklusion i fremti-
dige grupper, end ens faglighed. Samtidig synes kommunikationsformen i flex-
undervisningen i kraft af dens offentlighed og ikke-flygtige karakter dog at føre til en vis 
grad af selvcensur i forhold til, hvad der spørges om i flex-undervisningens konferencer. 
Spørgsmål, som eleverne selv ser som banale, stilles ofte direkte til læreren, dvs. uden om 
flex-undervisningens konference. Det får den konsekvens i forhold til inklusion i under-
visningen, at resten af gruppen ikke kan se den pågældende elev som aktiv og dermed 
kan komme til at opfatte vedkommende som ikke ydende den forventede indsats i grup-
pens arbejde. Lærerne søger i et vist omfang at kompensere herfor ved at svare på 
spørgsmålene i de åbne dele af konferencen, men stadig bliver det ikke iagttageligt, hvem 
der har stillet spørgsmålet, og dermed hvem der er usynlig, men aktiv. Da grupperne ikke 
synes at ekskludere deltagere ud fra manglende faglig dygtighed, bliver der her ikke tale 
om at flex-undervisningen ekskluderer fagligt usikre elever, men snarere at disse elever, 
som følge af kommunikationsformen, altså flex-undervisningens strukturelle betingelser, 
i et vist omfang vælger at ekskludere sig selv.  
 
I konferencerne er der stor forskel på gruppernes aktivitet, hvorfor eleverne i disse, efter 
lærerens henvisninger, skal registreres med fravær. Man kan imidlertid ikke generalisere 
fra, at grupper med lav aktivitet i konferencerne ikke samarbejder eller laver noget. Sam-
arbejde og opgaveløsning iagttages af eleverne ud fra et funktionelt multikanalt perspek-
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tiv, dvs. at interaktionsformer og kommunikationskanaler anvendes ud fra en funktionel 
vurdering af, hvor anvendelig den enkelte form er til løsning af en delopgave eller et pro-
blem. Eleverne anvender f.eks. f2f-interaktion til planlægning af opgaveperiodens over-
ordnede strukturelle rammer for samarbejde, mens chat-programmer, telefon, e-mail og 
konferencen anvendes til snak om faglige delproblemer osv. Multikanalsformen er ikke 
beskrevet som en mulighed i lærernes rammesættende mails om, hvordan arbejdet 
kan/skal organiseres i opgaveperioden, men accepteres i den udstrækning grupperne in-
formerer læreren om, at det er sådan, de har gjort, og med henvisning til, at alle i gruppen 
har deltaget aktivt i opgaveløsningen, er der ikke nogen, som får fraværstimer. Netop 
denne mulige anvendelse af flere, endog mange, kommunikationskanaler synes også at 
spille en rolle i forhold til en begrænsning af den selveksklusion, eleverne pålægger sig 
selv, når de iagttager sig selv som ikke-dygtige, idet det netop herved er muligt i et ikke-
offentligt rum at afprøve sin egen forståelse, før den meldes ud i konferencens offentlige, 
ikke-flygtige kommunikation. 
 
Gennem konferencerne antydes, at grupperne bruger en del tid og kræfter på at fastlægge, 
hvordan de skal organisere samarbejdet om opgaveløsning i flex-perioden, hvilket er ble-
vet bekræftet i interviewene med lærere og elever. Temaet samarbejde træder typisk frem 
i begyndelsen af en flex-periode, hvis det ikke fungerer, dvs. i en negativ form. Dette kan 
beskrives som en form for selvjustits, hvor nogle elever forsøger at håndhæve samarbej-
det enten i konferencen eller via andre kommunikationskanaler. 
 
At organisering af samarbejde er et tema i gruppernes kommunikation skyldes ikke, at 
lærerne ikke angiver rammer for samarbejdet. Men der er – måske ikke overraskende? - 
stor forskel på at få forslag til, hvordan arbejdet kan struktureres, og det at få et sådan 
forslag implementeret i praksis. Man kan sige, at inden et generelt forslag (fx vælg en 
formand) kan implementeres i gruppen, forudsætter det for det første en række beslut-
ningsprocesser, som gruppen selv skal strukturere, for det andet er der igen forskel på at 
have valgt en formand, og at få såvel personen selv som de øvrige gruppemedlemmer til 
at forpligtige sig over for denne funktion.  
 
I de tilfælde, hvor samarbejdet i en gruppe ikke har fungeret, har det givet sig udslag i 
dårlige opgaveløsninger og frustration blandt de elever, som gerne så, at samarbejdet 
fungerede. Eleverne påpeger, at i og med at gruppernes opgaver er kollektive opgaver, 
bliver manglende bidrag fra gruppemedlemmer automatisk til de andres problem – noget, 
som de er nødt til at lave ekstra for, at opgaven kan blive færdig til aflevering. Dette be-
tyder, at gruppens aktive medlemmer står med en ekstra arbejdsbyrde og i værste fald må 
gå på kompromis med deres oprindelige faglige ambitioner for at nå det hele. Manglende 
deltagelse fra et eller flere gruppemedlemmer kan derfor ikke blot betyde mere arbejde, 
men også lavere karakter. Og dette på trods af, at de aktive har arbejdet mere, end de 
skulle. 
 
Der kan identificeres et vist personsammenfald i de grupper, hvor samarbejdet aftales og 
gennemføres, hvilket tyder på, at en gruppes samarbejdskompetence i høj grad er baseret 
på, hvorvidt bestemte elever fra klassen deltager i gruppen eller ej og dermed, at nogle få 
elever så at sige overtager den konkretisering og formgivning af samarbejdet i flex-
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undervisningen, som læreren ofte påtager sig ansvaret for i traditionel f2f-undervisning. 
Dette tyder på, at gruppearbejde kan resultere i en rollefordeling blandt eleverne, hvor 
nogen påtager sig ansvaret for, at gruppen samarbejder, og andre  
blot 'hænger på'.  Som et element i at undgå en sådan polarisering fremhæver både lærere 
og elever det som væsentligt, at grupperne fra gang til gang sammensættes ud fra forskel-
lige kriterier. 
 
Flex-undervisningen synes således at sætte fokus på i hvert fald to væsentlige temaer i 
forhold til inklusion/eksklusion, nemlig betydningen af aktiv deltagelse i gruppens arbej-
de og risikoen for selveksklusion. Begge temaer kendes fra f2f-forløb, men accentueres 
på godt og ondt gennem anvendelse af it-mediet. 
 
Mediet synes dog også på andre måder at indvirke på undervisningen. 
 
Eleverne i flex-klassen er i længere tid end i traditionelt organiserede forløb væk fra lære-
ren og andre elever, hvorved de er afskåret fra en række f2f-situationer, hvor hjælp kan 
ydes. Selvom eleverne anvender it som kompensation for dette, kan man ikke forudsætte, 
at læreren eller andre elever er online hele tiden, hvorfor hjælpen ofte vil forskydes i tid. 
Eleverne har i relation til dette udviklet forskellige strategier, som bl.a. indbefatter an-
vendelse af forskellige kommunikationskanaler f.eks. e-mail og telefon, men det er ikke i 
alle tilfælde muligt at fange en anden, som kan hjælpe. Selvom det kan være frustrerende, 
har det efter elevernes vurdering den effekt, at de bliver bedre til selvhjælp, forstået som 
at de selv finder en løsning på problemet.  
 
Endvidere fremhæver eleverne, at kommunikation gennem et it-baseret medie har en ten-
dens til at være mere fagligt orienteret end f2f-kommunikation. I f2f-situationer er der en 
tendens til at temaet skrider og bliver mere socialt orienteret, mens kommunikation gen-
nem it (herunder konferenceindlæg, e-mail, chat og telefon) holder sit fokus på det fagli-
ge, hvilket betyder at opgaveløsningens 'spildtid' reduceres ved denne kommunikations-
form. Dette fremhæver alle interviewede elever som et positivt træk ved anvendelsen af it 
som medie for opgaveløsning og som vigtigt i en studieform, der i øvrigt opleves som 
fagligt presset, fordi de skal gennemføre et normalt treårigt forløb på to år.  
 
Sammenfattende kan man sige, at it fremstår som et medie, der på afgørende måde ind-
virker på undervisningen som socialt system og dermed som ramme for elevernes læring. 
Der synes i forhold til undervisningens sigte at være tale om såvel ønskede som uønskede 
effekter. Blandt de positive kan nævnes det større fokus på faglig kommunikation, væ-
sentlige forbedringer af færdigheder inden for skriftlig kommunikation samt muligheder 
for inklusion af elever, der af forskellige grunde ikke ville kunne eller have vanskeligt 
ved at deltage i et traditionelt forløb. 
 
Blandt de uønskede effekter, og dermed effekter, der bør rettes et særligt fokus mod, 
fremtræder temaer som selveksklusion og den øgede belastning af nogle gruppemedlem-
mer, der sker, når andre i gruppen ikke yder en indsats. På sigt synes elever, der ikke yder 
et passende bidrag til gruppens arbejde, at blive ekskluderet fra denne, men i forhold til 
den enkelte opgave vil de negative effekter af en eller flere elevers manglende ansvarlig-
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hed for gruppen falde tilbage på de resterende medlemmer, enten i form af ekstraarbejde, 
et dårligt resultat og dermed en dårlig karakter eller i værste fald, at opgaven registreres 
som ikke afleveret.  
 
Den her gennemførte følgeforskning antyder således, at it-baseret undervisning i den 
form, der kendetegner flex-undervisningen på SK, tilbyder andre muligheder for inklusi-
on såvel som andre risici for eksklusion end traditionelt organiserede forløb.  
 
Mens undersøgelser af betingelser for deltagelse i gymnasiale uddannelsesforløb i midten 
af 1980'erne indikerede, at fremmedhed i forhold til skolens faglige og sociale koder spil-
lede en væsentlig rolle i forhold til temaet inklusion/eksklusion39, antyder følgeforsknin-
gen, uden at kunne udsige noget generelt om dette, at temaer som selvdisciplin, social 
ansvarlig, aktiv deltagelse og organiseringskompetence synes at komme til at spille en 
afgørende rolle i forhold til inklusion/eksklusion i uddannelser præget af nye organise-
ringsformer. 
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39 Laursen, Erik (1984). Høje piger og lave drenge. Aalborg: Aalborg Universitets Forlag 

  
  



 
 

 

7. Ledelses-, lærer- og eleverfaringer 
af Helle Mathiasen 
 
 

7.1 Resume 
På baggrund af interview, skriftlige svar samt forsøgsskolers rapporter er leder-, lærer- og 
eleverfaringer, hvad angår netmedierede kommunikationsfora og relaterede præmisser 
fremlagt.   
 
De involverede ledere, lærere og elever giver ikke udtryk for at der er tale om enighed, 
hvad angår netmedierede kommunikationsforas anvendelsesomfang og funktionalitet. 
Ledere, lærere og elever er heller ikke enige om hvilke grundlæggende rammer, der skal 
være fundamentet for disse undervisningsmiljøer. Således er der forskellige holdninger 
og erfaringer i såvel gruppen af ledere, lærere og elever indbyrdes til netmedieret under-
visning og hvilke roller og funktioner, der skal aktiveres på hvilke tidspunkter i et under-
visningsforløb. Der er ligeledes forskellige holdninger blandt ledere, lærere og elever 
indbyrdes, når det drejer sig om problematikken omkring tilstede-/fraværsregistrering, 
muligheden for at tilgodese alle typer elever, og hvilke formål netmedieret undervisning 
kan støtte. 
 
Ledere, lærere og elever fortæller om en dobbelthed, hvad angår brugen af netmedierede 
kommunikationsfora, idet der på den ene side er iagttaget en positiv udvikling af studie-
forberedende kompetencer og på den anden side er iagttaget en udvikling, hvor ”den per-
sonlige kontakt mellem lærer og elev” og opretholdelse og udvikling af ”det sociale” kan 
blive vanskeligere at vedligeholde og udfolde. 
 
 

7.2 Indledning 
 
Dette kapitels informationsgrundlag er elev-, lærer- og ledelsesinterview og elev-, lærer- 
og ledelsesproducerede skriftlige svar på skriftlige spørgsmål. Derudover er forsøgssko-
lers temaspecifikke rapporter til undervisningsministeriet inddraget. Intentionen med det-
te kapitel er at indfange elev-, lærer- og ledererfaringer, som de er ekspliciteret i de oven-
nævnte kontekster. Det handler således om elev-, lærer og ledergenererede handlinger og 
erfaringer i forbindelse med deres deltagelse i udviklingsprojektet ”Det virtuelle gymna-
sium”.  
 
 

7.3 Ledelseserfaringer 
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I dette afsnit er udgangspunktet skoleledelsernes handlinger, erfaringer og fremtidsper-
spektiver i forbindelse med udviklingsprojektet ”Det virtuelle gymnasium”.  
 
Der er variationer rent ledelsesmæssigt, hvad angår konkrete handlinger til understøttelse 
af udviklingsprojektet på de enkelte skoler. Nogle ledere har valgt at gå mere aktivt ind i 
projektet end andre, i den forstand, at nogle har set deres primære rolle i ”ide- og startfa-
sen”, mens andre har pointeret, at ”ledelsesopmærksomhed” og det at give ”lærerne de 
optimale forhold” er afgørende for udviklingsprojektets forløb.  
 
Mange ledere tillægger tildeling af timer til lærere, der deltager i udviklingsprojektet, stor 
betydning for projektets succes, og mange ledere har forsøgt at aktivere ”stort set alt, 
hvad der er muligt ressourcemæssigt”, som en leder formulerer det. 
 
Af andre initiativer, der kan iagttages på flere skoler, er ansættelse af pædagogiske it-
vejledere, løbende møder mellem ledelse og lærere tilknyttet udviklingsprojektet, stadig 
opgradering af teknologien og udvidelse af fysiske muligheder for anvendelse af teknolo-
gien på skolen.  
 
De fleste ledere nævner, at lærerne er tilbudt kursusdeltagelse, og en del ledere nævner, at 
de tænker i en efteruddannelsesmodel, hvor en del af kursusaktiviteten foregår på skolen 
eller i undervisningsnære og - relevante kontekster ud fra en ide om, at anvendelse af ny 
viden med fordel kan kobles med aktuel praksis.    
Med hensyn til organisering af undervisning som blandinger af snack- og f2f-fora har le-
derne varierede tilgange til, hvordan forholdet mellem dem skal være. Nogle ledere øn-
sker, at eleverne primært opholder sig på skolen. En leder skriver ”Vi foretrækker, at de 
arbejder her på skolen eller i grupper med skolens netværk”. De fleste ledere ser imidler-
tid muligheder i form af omlægning af undervisning til ”virtuel undervisning”40- også 
uden for skolen. En anden leder udtrykker sig på følgende måde, ”Jeg tror, at lærer-
elevmodul i sin nuværende form er forældet. Med 20 % ’alternativ lærerløs’ undervisning 
tvinges elever og undervisere til adfærdsændring uden at faglighed og kvalitet svækkes”. 
 
Dette er en af de mere alternative betragtninger, hvad angår ledertilgange til udvikling af 
undervisningens organisering i gymnasiet. Lederne synes overvejende at stille sig positivt 
over for nye måder at organisere undervisningen på, om end de fleste er mere forsigtige 
med hensyn til hvor stor en del af undervisningen, der skal være funderet i netmedieret 
kommunikation og afviklet uden for skolens fysiske rammer. 
 
Argumenterne for at tænke i undervisning som snack-fora uden for skolens fysiske ram-
mer er primært, at det vil kunne ”øge selvstændigheden og give nye kompetencer”, som 
en skoleleder nævner. Projektarbejde ses endvidere som en organisationsform, der invite-
rer til brugen af snack-fora, og som kan understøtte projektarbejdet. 
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40 Begrebet ”virtuel undervisning” bliver ikke brugt entydigt af elever, lærere og ledere. Virtuel undervis-
ning kan således betyde anvendelse af såvel netmedieret kommunikation (snack-fora) på skolen og hjem-
me. Hvilket har betydning, hvad angår rammerne og dermed konditionerne for undervisningen. Med andre 
ord, er der forskel på at omlægge undervisning til ”virtuel undervisning”, hvor alle er på skolen og omlæg-
ge undervisning til virtuel undervisning, hvor eleverne ikke møder op på skolen.      

  
  



 
 

En leder nævner konkret, at ”større fleksibilitet og understøttelse af faglig fordybning, 
større elevansvarlighed og mulighed for differentieret vejledning af den enkelte elev” er 
nogle af de muligheder, der ligger i at tænke undervisningsorganisering som blandinger 
af forskellige kommunikationsfora.   
 
Flere ledere pointerer, at teknologien skal være til rådighed, for at det kan lykkes. En le-
der formulerer dette på følgende måde: ”Hvis eleverne skal arbejde udenfor skolen, skal 
de have adgang til en velfungerende computer. Det er ikke alle elever, der har det for 
øjeblikket”. Det samme gør sig gældende, når det drejer sig om netadgang. Heri ligger der 
nogle problemfelter, som skal afklares, hvis intentionen er, at eleverne skal kunne gen-
nemføre et gymnasieforløb organiseret som kombinationer af fysisk fremmøde på skolen 
og netmedierede kommunikationsfora uafhængig af skolens fysiske rammer. 
 
Nogle ledere nævner, at de allerede har aktualiseret omkring 5 % såkaldt virtuel under-
visning41. Spørgsmålet er i den sammenhæng, hvad dette betyder, og hvordan det rent 
praktisk er organiseret. Her er der flere varianter. Nogle skoler har valgt at fordele de ca. 
5 % jævnt på fagene, hvor der for nogle skolers vedkommende er mulighed for at deltage 
i denne del af undervisningen hjemmefra, mens der i andre tilfælde er tale om såkaldt 
”nettid” og ”it-tid” på skolen. Andre skoler har valgt at afsætte halve eller hele dage til 
forskellige typer af undervisningsaktiviteter med eksempelvis et tværfagligt tema og med 
et element af snack-baseret undervisning.      
 
Med hensyn til lærernes rolle og placering i undervisningen er der ligeledes forskellige 
erfaringer og holdninger. Nogle ledere ser muligheder i en delvis ”lærerløs” organisering 
af undervisningen, mens andre ledere med henvisning til ”de svage elever” mener, at læ-
reren er vigtig, og at læreren skal være ”tilstede”. En leder skriver ”- uden for skolen - 
opfattes som uden for klasselokale. Vores interne evaluering viser, at 5-10% er max., hvis 
ikke de svage elever skal tabes. Læreren er en uundværlig komponent”.    
 
Dette fører til aktualiseringen af begrebet kultur, i den forstand, at hvis undervisning også 
skal foregå udenfor skolen, som pt. i overvejende grad drejer sig om snack-fora, så bety-
der det, at elever, lærere og ledere hver gør sit til, at det er muligt at gennemføre under-
visningen - ikke kun teknisk muligt eller pædagogisk accepteret - men muligt i forståel-
sen, at elever, lærere og ledere ikke opfatter ”uden for skolen som uden for klasselokalet”. 
Med andre ord skal ”uden for skolen” i denne sammenhæng i højere grad sidestilles med 
”i klassen”, i den forstand, at der er institutionelle forventninger til den undervisningsre-
laterede kommunikation såvel på skolen, i klassen som hjemme, hvad angår specielt læ-
rer- og elevkommunikation samt lærer- og elevhandlinger. 
 
Det betyder ikke, at ”i klassen”-kulturen er den kultur, der skal overføres til eksempelvis 
anvendte snack- kommunikationsfora42.  
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41 Nogle af disse konkrete procentsatser er blevet fremført bl.a. i publikationen Det virtuelle gymnasium, 
det almene gymnasium i viden- og netværkssamfundet. Vision og strategi .Udgivet af Undervisningsmini-
steriet, 2001.    
42 Hvilket bl.a. berøres i kapitel 5 

  
  



 
 

En afledet effekt af en ’manglende ekspliciteret kultur’, hvad angår nye måder at deltage i 
nye undervisningsrelaterede kommunikationsfora på, kan iagttages, når det drejer sig om 
registrering af såkaldt ”tilstedeværelse”. Her er der flere forskellige tiltag, hvor nogle re-
gistreringsmuligheder så at sige tilbyder sig selv i det konkrete konferencesystem som 
systemgenererede faciliteter. Det gælder eksempelvis ”historiefunktionen” og access-
registrering, hvad angår tidspunkt for konferenceaktivitet. 
 
Nogle skoler har for eksempel valgt at stille krav til eleverne om, at de skal sende en 
meddelelse (”rapporteringspligt”) på et aftalt tidspunkt. Andre har valgt at kræve obliga-
torisk logbogsskrivning, og andre igen har valgt ikke at registrere løbende for i stedet til 
sidst at evaluere produkt og proces med eleverne.    
 
Hvordan den enkelte ledelse hidtil har håndteret og i fremtiden vil håndtere såkaldt ”til-
stedeværelse” eller ”fravær” er kendetegnet ved en kompleksitet, hvor parametre som de 
ekspliciterede love og bekendtgørelsesmæssige forpligtelser, elevers (og forældres), lære-
res samt lederes konkrete forventninger og holdninger til det at gå i gymnasiet på, er af-
gørende for valg af registreringssystemer. Med andre ord er det væsentligt at være op-
mærksom på, at de valgte ”tilstedeværelses-/fraværs-registreringssystemer” er en del af 
”kulturen” og afspejler dermed holdninger og forventninger, der er aktualiseret på den 
enkelte skole. De valgte registreringssystemer er således parameter, der kan have indfly-
delse på måden, hvorpå udvikling af ”kulturen” vil forløbe. Til dette billede hører, at der 
ikke som sådan ifølge undersøgelsen kan iagttages generaliserede lærer- og elevholdnin-
ger til en deltagelse i gymnasiets kommunikationsfora. 
            
 

7.4 Lærererfaringer 
 
Lærerne kan ikke som gruppe siges at være enige, når det drejer sig om spørgsmålet om 
at ville organisere undervisningen som blandinger af mere traditionel organiseret under-
visning i f2f-sammenhæng og undervisning organiseret i snack-fora. Lærernes argumen-
ter for de forskellige holdninger hentes primært i det sociales betydning dels for læring og 
dels for elevernes grundlæggende behov for socialt samvær.  
 
Med hensyn til betydningen for elevernes læring fokuserer lærerne på de såkaldte ”sva-
ge” elever, uden dog at præcisere nærmere om ”svage” hidrører en faglig dimension, en 
social dimension eller en mere personlig uformåenhed i forhold til at ”kunne tage sig 
sammen” og ”ville gymnasiet”. 
 
De lærere, der ikke mener, at undervisningen periodevis skal kunne forløbe som netme-
dieret kommunikation uden krav til elevernes fremmøde på skolen, bruger specielt argu-
mentet om, at de ”svage” elever bliver svagere. En lærer skriver, ”Arbejde udenfor skolen 
vil stille de svage elever svagere. De har brug for læreropsyn”. En lærer konstaterer, at 
”elevernes motivation daler, når de ikke skal møde op til undervisning”. 
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Med hensyn til det sociales betydning formulerer en lærer følgende, ”Det er vigtigt for de 
unge at være sammen med andre i skoletimerne. Jeg synes, at det er vigtigt at være i sko-
len sammen med de andre”. Nogle lærere fokuserer i den sammenhæng på sprogunder-
visningens behov for f2f-kommunikation. En lærer konstaterer, ”Der kan ikke læres 
sprog uden kontakten med læreren”, og en anden lærer nuancerer dette med formulerin-
gen, ”Det ville være dræbende for fremmedsprog. Diskussioner via konference er dræ-
bende kedsommeligt. Eleverne får ikke respons på spørgsmål i det tempo de fortjener”. I 
samme kategori er følgende lærerudtalelse, ”Der hvor man virkelig lærer, er når man 
kommunikerer med andre. En sådan kommunikation er it ikke egnet til. It er bedst til fak-
tuel udveksling af oplysninger”. En lærer formulerer følgende ud fra et mere fagdidaktisk 
synspunkt: ”Det tager tid fra den faglige indlæring. Man kan nå mere ved almindelig un-
dervisning”.  
 
Disse læreres argumenter for at mene, at der ikke er et læringspotentiale ved inddragelse 
af netmedierede kommunikationsfora (snack-fora), synes at være forholdsvis kategoriske. 
Det synes ikke nødvendigvis at være tilfældet, at nogle af disse lærere ser en eventuel 
mulighed for, at der (også) via netmedierede kommunikationsfora kan ”kommunikeres 
med andre”, og at der kan være ” kontakt med læreren”, og at dette vil kunne aktivere 
eller ”forstyrre” den lærende, og at læreprocesser således kan aktiveres. 
 
Tiden er som tidligere nævnt på alle måder en knap ressource for såvel ledere, lærere og 
elever. 43  
 
Spørgsmålet er, om undervisning og læring kunne iagttages på andre måder end de her 
citerede. Da undervisning44 er en specialiseret form for kommunikation, vil også den 
netmedierede kommunikation (pt. primært snack-fora) kunne være et udtryk for under-
visning. Det vil dog næppe være hensigtsmæssigt at overføre billedet af den traditionelle 
lærerformidlede klasseundervisning til sådanne fora. Her skulle der tænkes i de anderle-
des præmisser, der er til stede i snack-fora. Eksempelvis elever og læreres mulighed for i 
eget tempo at læse, svare, producere opgaver, modtage procesorienterede rettelser osv. 
indenfor de fastlagte rammer for denne form for undervisning. En lærer har formuleret et 
perspektiv på dette på følgende måde: ”Vi mangler overblik over præcist, hvornår det er 
hensigtsmæssigt. Dvs. der er fx ingen mening i, at læreren er ”på” hjemme med 24 elever 
på chatten”.    
 
En anden gruppe lærere45 ser forskellige nye muligheder for at afvikle undervisning som 
en blanding af f2f- og snack-baseret kommunikation. I denne sammenhæng ser sproglæ-
rerne nogle muligheder i den skriftlige kommunikation i form af eksempelvis trænings-
opgaver. En lærer fortæller, at ”en række områder f.eks. grammatik kræver en stærk diffe-
rentiering, som fint kan opnås virtuelt. Omvendt er virtuel undervisning ikke et vidun-
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43 Jf. Det virtuelle gymnasium, - en følgeforskningsrapport for skoleåret 2002/2003 om et udviklingspro-
jekt, Hæfte nr. 45, Uddannelsesstyrelsen 
44 Forstået som kommunikation jf. begrebsafklaringen i kapitel 2 
45 På Undervisningsministeriet hjemmeside, www.uvm.dk , ”Det virtuelle gymnasium”,- en følgeforsk-
ningsrapport for skoleåret 2002/2003 om et udviklingsprojekt, Bind II, bilag 4  - kan en kvantitativ under-
søgelse af læreres holdninger til ”Det virtuelle gymnasium” læses.  
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dermiddel, men blot et arbejdsredskab, som bør bruges med omtanke uden overdrivelse”. 
En lærer fortsætter, ”Jeg mener arbejde uden for skolen giver tid og større lyst til indivi-
duel faglig fordybelse”  
 
Nogle lærere i de naturvidenskabelige fag ser mulighederne i form af variation af under-
visningsformer og de snack-baserede fora, om end disse kun kan spille en minimal rolle. 
En lærer giver udtryk for denne erfaring med følgende formulering: ” faglig indlæring i 
matematik duer ikke uden lærer”, og denne erfaring støttes af en kemilærer, som fortæller 
at ”det er vigtigt at læreren er til stede det meste af tiden, eftersom eleverne jo støder på 
faglige konflikter. Dette gælder vel mest udpræget for begynderfag.”. 
 
Flere lærere i dansk, samfundsfag og historie ser muligheder i form af processkrivning og 
emne- og projektarbejde og dette i tilknytning til princippet om undervisningsdifferentie-
ring. 
 
Nogle forsøg har koblet portfolio- og logbogmediet med mentorrollen.46 Der er ikke kon-
sensus, hvad angår definition af disse tre begreber, hvilket betyder, at rammerne for de 
indhøstede erfaringer er forskellige. Fælles for forsøgene er følgende krav: 
 
“En hensigtsmæssig it-funktionalitet  
En samlet pædagogisk strategi for skolen med it-platformen som ét af elementerne 
Efteruddannelse af lærere i anvendelse af hensigtsmæssig it-relateret rettestrategi 
Fastlæggelse af den standard skolen tilbyder alle elever på dette område 
Ressourcemæssige overvejelser mht. anvendelse af lærertid til elektronisk retning, evt. 
mentor-/tutorsamtaler med eleverne og anvendelse af portfolioen som en del af faglære-
rens evaluering af undervisningen med den enkelte elev 
At portfolioen udgør en integreret del af skolens evaluerings- og dokumentationspolitik 
At eleverne fastholdes via en kontrakt eller aftale, da det er altafgørende for progressio-
nen 
At der skal være fokus på, at elever bruger deres skole-email  
At eleverne i grundforløbet indføres i, at portfolioen anvendes så hensigtsmæssigt som 
muligt i læringsøjemed 
At lærerne i den enkelte klasse/studieretning sammen fastlægger retningslinier for an-
vendelse af portalen herunder portfolioen”47

   
I forbindelse med forskellige typer undervisningsorganisering nævner en lærer, at ”styr-
ken i det virtuelle ligger i brugen ved projektarbejde, men at en stor del af undervisnin-
gen også her må foregå i grupper på skolen. Fagligheden og forberedelsen kræver tid i 
klassen mellem eleverne og lærerne”. Denne holdning støttes af flere lærere, som mener, 
at de ikke har ”føling” med den enkelte elev, hvis der ikke er mulighed for kommunikati-
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46 Eksempelvis kan nævnes: www.langkaer.dk/portfolio/eval1y.doc ,  
www.langkaer.dk/portfolio/eval2z.doc, http://home.eg-gym.dk/eksterne/menu03.htm, www.toender-
gym.dk  
47 Følgebrev til afrapportering af forsøget med elektronisk portfolio på tre almene gymnasier (STX), sendt 
fra Tønder Gymnasium & HF. 
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on i f2f-fora. Andre lærere mener, som den her citerede at ”projektarbejde lige så godt 
kan foregå uden for skolen med brug af elektronisk kommunikation/konferencer”.  
 
Mange lærere er enige om, at der skal være tale om en progression, hvad angår volumen 
af netmedieret kommunikation. En lærer formulerer det på følgende måde: ”mindre end 5 
% for 1.g, 5-10 % for 2.g og mere for 3.g afhængigt af hvordan eleverne er. Det er vig-
tigt, at der er progression fra 1.g til 3.g. Ansvarligheden hos den enkelte elev vil øges 
(men det kræver produktkrav og efterfølgende evaluering). Evnen til at disponere sin tid 
for den enkelte elev vil øges”. En lærer præciserer sine erfaringer, ”omlagt skriftlig un-
dervisning kunne foregå derhjemme foran computeren. Jeg tror, at det er vigtigt at starte 
i det små, men måske kunne ca. 50 % af det skriftlige foregå i hjemmet”.  
 
Dette kan suppleres med følgende erfaringer, hvad angår access til den nødvendige tek-
nologi: ”Der er et praktisk problem i at finde tidspunkt til træffetid/on-line-dialog, når 
nogle elever ikke har internetopkobling hjemme”. De snack-baserede undervisningsfora 
”giver gode studiekompetencer, men holdes nede af elevernes begrænsede mulighed for 
at gå på nettet hjemme fra og antallet af elever pr. pc på skolen”, som en lærer konklude-
rer. 
 
De fleste lærere pointerer, at det sociale i forståelse f2f-kommunikation har stor betyd-
ning for såvel det faglige udbytte som for elevernes ”trivsel”. En lærer har følgende erfa-
ringer: ”Vores 10 % mål har i praksis vist sig at være uopnåeligt. Eleverne vil gerne have 
og har brug for konfrontationstimer”. Der er flere perspektiver på volumen af netmedie-
ret undervisning, hvilket følgende citat giver udtryk for: ” De psyko – sociale sammen-
hænge er vigtige for indlæringen, men samtidig er tilstedeværelsen ofte ren spildtid. Det 
vil være god afveksling for nogle elever”. Dette følges op af en lærer, der kan føje til, at 
”det stiller store krav til elevernes selvdisciplin”.  
 
Flere lærere giver udtryk for en iagttaget dobbelthed, der ligger i brugen af netmedierede 
kommunikationsfora. På den ene side er disse undervisningsmiljøer ramme for mulig ud-
vikling af elevernes selvstændighed, ansvarlighed, selvdisciplin, faglig fordybelse og 
dermed en del af de studieforberedende kompetencer. En lærer har gjort følgende erfa-
ring: ”Netmedieret kommunikation giver mulighed for en differentieret undervisning. Ofte 
lykkes det at komme tættere på en elev og dermed motivere eleven. Det bliver mere per-
sonligt. Giver større socialt sammenhold i en gruppe”. På den anden side kan disse ram-
mer ikke honorere ønsket om ”at fastholde de svage/forsømte”, ”den personlige kontakt 
mellem lærer og elev”, ”at introduktion af nye faglige begreber bedst sker i klassen” og at 
”klasserummets aktiv er den fælles diskussion ansigt til ansigt”.    
De fleste lærere er enige om, at blandinger af snack- og f2f-kommunikationsfora kræver 
tid. En lærer fortæller, at ”virtuel undervisning er spændende, men kun hvis der tilføres 
tid til læreren. Det kan være en meget krævende og belastende arbejdsform”.  
 
Denne tegnede dobbelthed kan vendes til et konstruktivt pædagogisk og didaktisk værk-
tøj, hvor de erhvervede erfaringer kan danne fundamentet for tilrettelæggelse af forskelli-
ge undervisningsmiljøer/kommunikationsfora alt efter formål med undervisningen. Med 
de indkomne erfaringer er der i princippet mulighed for at planlægge, udføre og evaluere 
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undervisning/kommunikation, som tager højde for de fordele og ulemper, der er ved en-
hver form for organisering af undervisningsmiljøer. Det gælder både den enkelte organi-
sationsform, de valgte blandinger af anvendte kommunikationsfora, variationer i organi-
seringen samt anvendelsesvolumen af de enkelte undervisningsmiljøer.    
     
     

7.5 Eleverfaringer 
 
Eleverne fremstår ligesom lærere og ledelse som en ikke-homogen gruppe, hvad angår 
erfaringer med og tilgange til brugen af netmedierede fora48. 
De fleste elever er dog enige om, at det er vigtigt at kunne ”kommunikere med læreren 
under fire øjne”, at der i projektperioder er ”behov for at snakke med læreren personligt 
mht. projektet”, og at ”lærerne skal være enige om, hvordan det skal foregå for at undgå 
diverse misforståelser”. 
 
En del elever giver udtryk for en tilbageholdenhed, når det drejer sig om undervisning via 
netmedierede fora. Mange af argumenterne trækker på behovet for kompleksitetsredukti-
on. Udtalelser som ”jeg synes generelt det bliver noget rod, hvis man arbejder på en så-
dan måde, og det er belastende, at man ikke rigtig har mulighed for at få hjælp”. En vari-
ation over dette tema kan følgende elevcitater bidrage med: ”Man laver ikke noget, når 
man har så frie tøjler, i hvert fald ikke hvis det er for tit”, ”man skal møde op – det andet 
med undervisning skal foregå virtuelt er lidt for smart”. Det er ikke blevet en selvfølge-
lighed for alle at deltage i undervisning, der benytter sig af netmedierede fora, således 
mener en elev, ”at have normal undervisning og kommunikere normalt” er måden at gå i 
gymnasiet på.    
 
En anden grund til elevernes tilbageholdenhed er deres erfaringer med det sociales betyd-
ning. ”Jeg synes, det er forkert fordi man på den måde ikke ville kunne være sammen på 
den måde, som skolen kan tilbyde. Så ville alt bare blive til, at man skulle sidde der-
hjemme og stene foran computeren”. Til dette kan en elev supplere, ”gymnasiet handler 
lige så meget om det sociale, dvs. undervisning på egen hånd i hjemmet er ikke en god 
ide”.  
 
Nogle elever ser både fordele og ulemper ved netmedierede undervisningsfora. En elev 
fortæller: ”it holder ikke i denne sammenhæng. Hvis man har spørgsmål mm., kan man 
ikke få ordentlig svar over mail. Men f.eks. i danskopgaven er det rart at kunne få ordent-
lig ro derhjemme”. Denne type erfaring kan genfindes i følgende citat: ” Vi arbejder så-
dan ind imellem, men jeg kunne ikke tænke mig at arbejde sådan fast, da der stadig er 
brug for almindelig undervisning. Men i forbindelse med projektuger osv. bliver det me-
get brugt. Det giver bedre mulighed for at tilrettelægge arbejdet”. En elev kan supplere 
med følgende: ”det er ok at prøve, men det skal ikke være ofte”, og en anden elev har føl-
gende erfaringer: ”det vil ikke være en fordel, hvis man indfører elektronisk kommunika-
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48 Til dette billede hører, at eleverne har deltaget i forskellige typer forsøgs- og udviklingsprojekter med 
forskellige temaer, udgangspunkter, ressourcer og med forskellige tidshorisonter.  

  
  



 
 

tion ofte i løbet af et skoleår. Man opnår ikke samme diskussioner, som hvis man er i et 
klasselokale”.        
   
Andre elever er mere positivt stemt, når det drejer sig om at deltage i netmedieret under-
visning, da det giver mulighed for ”mere selvstændigt arbejde uden for skolen”, men at 
”det kommer an på i hvilke fag”, og som en elev konstaterer, ”man skal arbejde virtuelt, 
når arbejdsopgaverne er til det”. Nogle elever argumenterer for, at ”den virtuelle under-
visning gerne må fylde mere” med begrundelsen ”det er rart at få lidt afveksling fra den 
normale undervisning med det virtuelle engang i mellem”. Andre elever vil gerne have 
lagt den netmedierede undervisning i fastere rammer, som f.eks. ”virtuelle moduler er 
godt fx i 1. blok, hvor man arbejder hjemme og så er på skolen til almindelig undervis-
ning resten af dagen”. Men som en elev skriver, ”Det skal være valgfrit, om man vil bru-
ge it i undervisningen. Det er noget lort, man tvinger eleverne til det.” Dette følges op af 
en elev, som mener, at ”det ikke skal være så fast. Jeg tror, det ville være bedre, hvis man 
gjorde det, når man selv kunne se, at der ville komme noget godt ud af det”.   
 
En elev har følgende erfaringer: ”Jeg synes det er rart at have valget mellem at være 
hjemme og i skolen. Men under vores sidste projekt fungerede det slet ikke. Lærerne var 
uenige. Nogen gav fravær – andre ikke”. Flere elever efterlyser klare rammer og krav, når 
det drejer sig om andre kommunikationsfora end det kendte klasselokales f2f-
kommunikation. Eleverne giver i den forbindelse udtryk for, at der er usikkerhed om, 
hvilke konditioner der er gældende. Med andre ord efterlyser eleverne så at sige eksplici-
terede kulturelle rammer for deltagelse i netmedierede kommunikationsfora (pt. snack-
fora). Nogle elever giver følgende råd: ”fastsæt nogle regler og normer på alle områ-
der”, ”lærerne skal blive enige om, hvad de gør, så der er samme procedure” og ”bedre 
gennemgang og præcise instrukser – også hvad angår aflevering af opgaver mm.”. En 
elev kan supplere mht. lærernes informationer om de konkrete aktiviteter: ”Vær mere 
konkret om, hvad eleverne skal lave og hvad de kan opnå”.   
 
Et gennemgående træk for elevernes erfaringer med logbøger er, at de ikke ser dette me-
die som fordrende for deres refleksivitet, og da mediet er tidskrævende, er det ikke et 
medie, der iagttages som nyttigt. Det samme gør sig ikke gældende, når det drejer sig om 
portfolio49, som kan betragtes som en udvidet elektronisk mappe med en struktur, der gør 
det overskueligt og hurtigt at genfinde lagrede produktioner. Her er nytteværdien oplagt 
ifølge eleverne. Til dette skal nævnes, at flere af forsøgene som udgangspunkt har givet 
eleverne mulighed for accesstildeling, således at deres portfolio fremstår som et person-
ligt medie og værktøj, hvilket de fleste elever foretrækker.  
 
Flere forsøg har koblet mentorordning til anvendelsen af logbog og/eller portfolio. Ele-
verne har varierende erfaringer med disse mentorsamtaler. Nogle elever giver udtryk for, 
at det kan være positivt at have en mentorsamtale. Andre elever mener ikke, at de har 
glæde af sådanne samtaler og bruger bl.a. begrundelsen, at lærerne skal blive bedre til at 
gennemføre sådanne samtaler og at det ofte er tidsspilde.        
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Et konkret krav om netadgang hjemmefra er afgørende ifølge eleverne, som følgende ci-
tater giver udtryk for: ”Der er mange/nogle, der ikke har internet, hvorfor de er tvunget 
til at sidde på skolen og arbejde” og ”gymnasieelever skal have gratis internet, så alle i 
klassen har samme vilkår”. På nogle skoler er computeradgang ikke altid mulig, hvorfor 
en elev har følgende anbefaling: ”Der er mange ekstraudgifter, som andre elever undgår, 
som lærerne siger, så kan man benytte skolens computere. Men de er aldrig frie og hvor 
mange 1.g’er smider 3.g’er væk?. Det holder ikke. Det har været en dyr fornøjelse for 
mine forældre at sende mig på X gymnasium”.   
 
Et andet gennemgående krav fra eleverne drejer sig om lærernes konkrete it -
kvalifikationer, ”lærerne skal være bedre til it” og deres tilgang til de netmedierede 
kommunikationsfora i forbindelse med organiseringen af undervisningen. En elev har 
følgende råd til lærerne: ”få en bedre ide om, hvad det vil sige at undervise virtuelt. Ikke 
bare udleverer nogle spørgsmål, der skal besvares som enhver anden aflevering, mod så 
at få fri en time”, og dette kan suppleres med følgende: ”lærerne skal blive bedre til at 
stille opgaver, der egner sig til virtuelt arbejde”.  
 
Når det drejer sig om mere specifikke programpakker som eksempelvis Power Point, gi-
ver flere elever udtryk for, at dette ikke i sig selv gør en forskel. ”Ikke alle virtuelle fags 
fremlæggelser skal foregå vha. power point – lidt anden kreativ fremlæggelse vil være 
bedre for at få variation”.  
 
En elev mener, at ”lærerne skal have et spark i røven. Måske resultatløn ville være sva-
ret, så blev de nødt til at gøre et ordentligt stykke arbejde”. 
 
 
 
 

7.6 Sammenfatning  
 
Erfaringerne, som i dette afsnit er inddraget fra henholdsvis ledere, lærere og elever, gi-
ver på den ene side et billede af et system, hvor roller og funktioner er veldefinerede, og 
hvor rammer og præmisser er ekspliciterede. På den anden side giver leder-, lærer- og 
eleverfaringerne et billede af et behov for nytænkning, hvad angår roller og funktioner og 
dermed for udvikling af en skolekultur, der kan honorere de krav, der iagttages at være 
aktualiseret, når netmedierede kommunikationsfora bliver en del af undervisningen. 
 
Der er store variationer i forhold til den enkelte leders, lærers og elevs tilgang til det at 
deltage i en undervisningsorganisation, hvor kendte kommunikationsfora suppleres med 
nye.        
 
Nogle ledere ønsker, at eleverne primært opholder sig på skolen, og ønsker ikke, som an-
dre ledere, at undervisningen organiseres som netmedieret kommunikation i de perioder 
på døgnet, hvor der traditionelt er fastsat skemalagt undervisning på skolen.  
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Hvor stor en del af den traditionelle skemalagte undervisning, der skal ”omlægges” til 
netmedieret kommunikation, er der ligeledes varierende forslag til. 
 
De fleste ledere tillægger muligheden for at tildele ressourcer (tid/penge), opgradering af 
teknologi og fysiske rammer, efter - /videreuddannelse samt lederopmærksomhed til læ-
rere, der indgår i udviklingsforsøg, stor betydning for forsøgenes succes.      
 
Lederne giver et varieret billede af, hvordan de ser deres egen rolle i forbindelse med ini-
tiering, løbende inddragelse, evaluering og opfølgning af forsøgene.    
 
De fleste involverede ledere, lærere og elever er enige om, at access til computere og net-
tet skal være til stede og således ikke må være en hindring for de planlagte aktiviteter. 
Eleverne ser det som en nødvendighed, at alle har netadgang hjemmefra.  
 
Lærere og elever er enige om, at det er tidskrævende at deltage i netmedierede kommuni-
kationsfora, og at nogle af disse fora ikke står mål med den tid, der bliver brugt på disse 
kommunikationsmiljøer. På den anden side giver elever og lærere udtryk for, at denne 
kommunikation - i varieret omfang – giver mulighed for at få overblik og mulighed for at 
reintroducere lagret kommunikation, og dermed inviterer disse fora til ansvarlighed, selv-
disciplin samt til refleksivitet. I den sammenhæng pointerer flere ledere og lærere, at de 
såkaldte ”svage” elever kan blive ”svagere” i et undervisningsmiljø karakteriseret af 
blandinger af f2f- og snack-baserede undervisningsmiljøer. 
 
Lærerne fortæller i flere sammenhænge, at forskellige fag har forskellige interesser, når 
det drejer sig om anvendelse af netmedierede kommunikationsfora. Nogle fag har mundt-
lig kommunikation som et væsentligt omdrejningspunkt og andre fag har begrebsintro-
duktion og tavlegennemgang som centrale aktiviteter, hvilket minimerer behovet for bru-
gen af snack-fora til andet end opgaveaflevering, lektieinformation, forløbsoversigter og 
lignende, når undervisningen er tilrettelagt som primært traditionel skemalagt undervis-
ning. Det forholder sig anderledes, når der eksempelvis er tale om projektorganiseret un-
dervisning. 
 
Når det drejer sig om organiseringen af undervisningen, er de fleste af de involverede le-
dere, lærere og elever enige om, at netmedierede kommunikationsfora kan understøtte 
projektarbejdsformen, processkrivning og princippet om undervisningsdifferentiering. 
 
Specielt lærere og elever giver udtryk for en dobbelthed, de ser i brugen af netmedierede 
undervisningsfora, idet disse undervisningsmiljøer på den ene side giver mulighed for 
udvikling af selvstændighed, ansvarlighed, selvdisciplin, faglig fordybelse og dermed en 
del af de studieforberedende kompetencer, og på den anden side kan disse undervis-
ningsmiljøer ikke honorere ønsket om ”den personlige kontakt mellem lærer og elev” og 
opretholdelse og udvikling af ”det sociale”. Lærerne giver i den forbindelse udtryk for en 
bekymring med hensyn til ”de svage”, som de iagttager som havende vanskeligere ved at 
”fastholde deres engagement”, hvad angår undervisningsrelaterede aktiviteter.  
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En del elever giver udtryk for en tilbageholdenhed, når det drejer sig om undervisning via 
netmedierede fora, og nogle elever foreslår, at netmedieret undervisning skal være en del 
af det samlede undervisningsforløb i gymnasiet, men at organiseringen skal i faste ram-
mer, både hvad angår krav til elever og lærere, tidspunkter for snack-undervisning og rol-
lefordeling. Dette kan tolkes som et elevbehov for kompleksitetsreduktion i et system, der 
er i gang med at udvikle nye roller, funktioner, undervisningsfora og organiseringer af 
undervisningen.  
  
Et gennemgående tema hos flere elever er lærernes manglende it-kvalifikationer og -
kompetencer. Eleverne giver udtryk for, at lærernes brug af it i undervisningen med for-
del kunne udvikles og kvalificeres, med andre ord mener flere elever, at lærerne ”skal 
blive bedre” til at afvikle undervisning i netmedierede fora.  
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8. Opsamling  
 Af Helle Mathiasen 
 
Indledningsvis vil de valgte fokuspunkter i skolernes årsrapporter 2002/2003 blive op-
summeret. Derefter vil centrale pointer i undersøgelsen af kommunikationen i et konfe-
rencesystem i forbindelse med tre projektperioder blive fremlagt. Denne opsamling føl-
ges op af en opsummering af undersøgelsen af inklusions-/eksklusions-kriterier, - betin-
gelser og - præmisser i forbindelse med en undervisning tilrettelagt som en skemalagt 
blanding af f2f- og snack-undervisning. Endelig følger en opsamling af leder-, lærer- og 
eleverfaringer, hvad angår deltagelse i netmedieret undervisning.      
 
De i følgeforskningen anvendte begreber og informationsindsamlingsmetoder er kort be-
skrevet i nærværende rapport. En uddybende beskrivelse af begreber og metoder er frem-
lagt i første følgeforskningsrapport for skoleåret 2002/2003.  
 

8.1 Skolernes årsrapporter 2002/2003 
 
Skolernes årsrapporter giver et varieret billede, hvad angår tema, formål, mål samt tids - 
og indholdsmæssigt omfang. 
 
En del af rapporterne fokuserer på emne- eller projektarbejdsformer, primært organiseret 
som gruppearbejder. Rapporterne giver udtryk for, at netmedieret kommunikation kan 
støtte emne- og projektarbejde, uden dog at kunne stå alene i sådanne undervisningsfor-
løb.  
 
Flere forsøg anvender et konferencesystem som en del af det kommunikative fundament 
for undervisningen og dens rammer. Det drejer sig eksempelvis om distribuering af noter, 
deadlines, forløbsbeskrivelser og evalueringsskemaer via specifikke konferencer. Denne 
form for netbrug blev i Følgeforskningsrapporten, Det virtuelle gymnasium, 2002/2003, 
benævnt ”undervisningsrelaterede administrative rutiner”50.  
 
Når det drejer sig om ”Undervisningsrelateret kommunikation som dialog”51 benytter 
elever og lærere sig i varieret omfang af denne mulighed. 
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50 Her henvises til Det virtuelle gymnasium, en følgeforskningsrapport for skoleåret 2002/2003 om et ud-
viklingsprojekt, hvor der introduceres tre kategorier af iagttaget netbrug i udviklingsprojektet.  
Kategori a: Undervisningsrelaterede administrative rutiner, Kategori b: Undervisningsrelateret kommunika-
tion som dialog og Kategori C: Anden kommunikation af administrativ art.  
51Her er der således tale om Kategori b, jf. denne del af kategoriafklaringen. 

  
  



 
 

En nærliggende mulighed for udvikling af en specifik snack-kategori52 for specielt elever 
og læreres brug af netmedierede fora til evalueringer synes at være til stede. Her kunne 
evalueringsrutiner, som hidtil har været koblet til ”undervisningsrelaterede administrative 
rutiner”, Kategori a, og til ”undervisningsrelateret kommunikation som dialog”, Kategori 
b, etablere sin egen ramme for udfoldelse og udvikling af denne særlige form for kom-
munikation kaldet evaluering. Med andre ord synes evalueringsaspektet at have nye po-
tentialer med de netmedierede fora. Det gælder pt. specialet intern evaluering, herunder 
proces-, undervisningsmateriale- og produktevaluering.     
 
De fleste årsrapporter kan fortælle om en forøget arbejdsbyrde for både elever og lærere i 
forbindelse med forsøgene. Der angives flere årsager til dette, men et gennemgående træk 
er, at netbaseret kommunikation (snack) tager tid. Det samme gør sig gældende, når det 
drejer sig om princippet om at undervisningsdifferentiere. Dette princip om at gøre for-
skel kan aktualiseres i netmedierede undervisningsfora. Tid, som en særlig knap ressour-
ce, betragtes af specielt lærerne som en afgørende parameter i forbindelse med udvikling 
og gennemførelse af nye undervisningsfora og i forbindelse med aktualiseringen af prin-
cippet om undervisningsdifferentiering. 
  
Årsrapporterne ses i denne sammenhæng som et udtryk for, at såfremt ressourcevolumen 
ikke forøges, må der ske en prioritering ud fra såvel uddannelsens rammesætning som 
den enkelte skoles udmøntning af denne. 
 
Rapporterne giver generelt udtryk for, at undervisning organiseret som emne- eller pro-
jektarbejde i mindre grupper vil kunne styrke elevernes samarbejdskompetence, ansvar-
lighed og selvstædighed. Dette følges op af nogle krav til eleverne i den sammenhæng. 
Eleverne skal således kunne trække på allerede helt eller delvist udviklede kvalifikationer 
og kompetencer, som eksempelvis basale it-færdigheder, det at kunne deltage kommuni-
kativt i netmedierede fora og kunne deltage som medlem af en arbejdsgruppe.  
 
Når der fokuseres på medier som logbog og portfolio, giver årsrapporterne udtryk for et 
behov for videreudvikling. Det gælder selve rammesætningen for disse medier. Udover at 
rapporterne giver et billede af, at begrebet logbog og portfolio defineres og bruges på for-
skellige måder, giver rapporterne også et billede af, at der skal udvikles præcise krav og 
præmisser samt at dette skal ekspliciteres, således at ledere, lærere og ikke mindst elever-
ne er i stand til at håndtere kommunikationen via disse medier. 
 
Når det drejer sig om dokumentation af studieaktivitet i forbindelse med netmedieret un-
dervisning, giver årsrapporterne indtryk af, at der stadig er et udviklingsbehov, hvad an-
går en generel og specifik praksis på området. 
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52 Således at der indgår fire kategorier i forbindelse med netanvendelse, hvor denne sidste vedrører specifikt 
evaluering, ikke alene i Kategori a og ikke alene i Kategori b, men så at sige får sin egen ramme for udfol-
delse og udvikling af denne særlige kommunikation kaldet evaluering.   

  
  



 
 

8.2 Kommunikationsfora og projektorganiseret undervisning 
 
Genstandsfeltet for undersøgelsen af netmedieret kommunikation er to 2.g-klasser som er 
fulgt i tre projektperioder à tre uger i efteråret 2003. Der indgår 1190 konferenceindlæg i 
undersøgelsen, hvoraf 215 indlæg er produceret af lærere og 975 er indlæg er produceret 
af elever. 
 
Undersøgelsen af elevers og læreres anvendelse af netmedieret kommunikationsfora i 
forbindelse med projektarbejde viser, at de fleste indlæg er korte tekster på mellem en og 
fem linier, uanset om det handler om at producere spørgsmål, svar eller meddelelser. 
Eventuelle vedlagte bilag til disse konferenceindlæg kan være på adskillige sider og er 
primært elevproducerede tekster og tekster fundet på nettet. Omfanget af tekster produce-
ret af eleverne selv tiltager i løbet af projektperioden.  
 
Når det drejer sig om den overordnede fordelingen af elevindlæg, viser undersøgelsen, at 
elevindlæg fordeler sig relativt jævnt i de enkelte grupper. Der er dog en kønsmæssig for-
skel, idet pigerne producerer relativt flere indlæg i gruppekonferencerne end drengene. 
Samtidig viser undersøgelsen, at der ikke er markante forskelle på indlægsfordelingen i 
grupper, der består af henholdsvis drenge og piger, udelukkende piger eller udelukkende 
drenge. 
 
Med hensyn til det tematiske indhold af projektperioderne viser undersøgelsen, at de na-
turvidenskabelige temaer betragtes af en del elever som havende vanskeligere vilkår end 
humanistiske temaer, når det drejer sig om at se relevansen i at anvende gruppens konfe-
renceforum til diskussioner. Antallet af indlæg i henholdsvis 1. projektperiode og 2. pro-
jektperiode viser, at eleverne producerer dobbelt så mange indlæg i projektperioden, hvor 
det tematiske udgangspunkt er et udsnit af de humanistiske fag i forhold til anden pro-
jektperiode, hvor udgangspunktet er et udsnit af de naturvidenskabelige fag. Hertil kan 
føjes, at eleverne betragter kulturen i lærerteam med henholdsvis humanistisk og naturvi-
denskabeligt udgangspunkt som forskellige, hvilket har betydning for måden at arbejde 
på i de enkelte projektperioder.   
 
Gruppekonferencerne bruges af eleverne næsten udelukkende til projektrelaterede formål, 
således er blot 54 ud af de i undersøgelsen iagttagede elevkonferenceindlæg (1182 elev-
indlæg) registreret i indholdskategorien ”ikke projektarbejdsrelaterede indlæg”.  
 
Med hensyn til elevindlæg i gruppekonferencerne er disse klart dominerende. Lærernes 
indlæg er primært i begyndelsen og i kategorien meddelelser.  
 
Der er ingen entydig sammenhæng mellem opnåede karakterer og kommunikationsvolu-
men i gruppekonferencerne. Det, der kan iagttages, er, at i gruppekonferencer, hvor der er 
produceret relativt mange indlæg, er der noget oftere tale om relativt højere afgivne ka-
rakterer end i tilfælde, hvor gruppekonferencerne ikke indeholder så mange indlæg.   
 
I løbet af døgnet producerer eleverne i varieret omfang indlæg til gruppekonferencerne. I 
intervallet mellem kl. 8.00 og 16.00 postes godt dobbelt så mange indlæg som i interval-
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let 16.00-24.00. Undersøgelsen viser således, at eleverne i projektperioderne producerer 
relativt mange indlæg også i perioden mellem 16.00 og 24.00.      
 
Af de indlæg, der er kategoriseret som ”Links, tekster m.m.” er 242 bidrag ud af i alt 384 
registrerede indlæg i denne kategori uden tekst til det vedhæftede bilag. De resterende 
indlæg indeholder en kort tekst til det vedhæftede bilag og bærer præg af, at der ikke er 
en konkret f2f-kontekstrelateret situation som referencebaggrund. 
    
Med andre ord er der i godt halvdelen af disse registrerede konferenceindlæg ikke formu-
leret et tekstindlæg, men udelukkende sendt et vedhæftet bilag indeholdende information 
om links m.m.  
 
Eleverne bruger således gruppekonferencerne som en ”digital mappe”, hvor alle i grup-
pen til hver en tid har access til de samme informationer. Da eleverne ofte arbejder i f2f-
sammenhænge mellem kl. 8.00 og kl. 16.00 viser tallene, at dette netmedierede kommu-
nikationsforum iagttages som en integreret del af det samlede kommunikationsmiljø.  
 
F2f- og snack-fora kører ikke parallelt i den forstand, at der er tale om isolerede sidelø-
bende kommunikationsfora. Der er i højere grad tale om, at disse fora iagttages som væ-
rende gensidigt afhængige af hinanden. Med andre ord ligger der en kontekstrelateret for-
ståelse af et indlæg, der udelukkende indeholder et vedhæftet bilag, da der eksempelvis 
har været tale om, at projektgruppen har arbejdet i en f2f-kontekst og i den sammenhæng 
har fundet et link, talt om det, og en af eleverne har efterfølgende produceret et indlæg til 
gruppekonferencen, som kun består af dette link. 
 
I en sådan sammenhæng er det for gruppens medlemmer ikke nødvendigt at få medføl-
gende tekst til dette indlæg, da de i en f2f-kontekst har kommunikeret om disse informa-
tioner. Derfor er et sådant bidrag i gruppekonferencen tillagt mere information end blot 
linket. Og denne implicitte information er genereret i et andet kommunikationsforum, i en 
f2f-sammenhæng, hvor informationen er blevet ekspliciteret. Til dette kan tilføjes, at net-
op netmedierede fora (snack) kræver ekspliciteret kommunikation, hvilket undersøgelsen 
viser, ikke nødvendigvis gør sig gældende, når blandinger af f2f- og snack-baserede un-
dervisningsmiljøer aktualiseres. En konsekvens af denne iagttagelse er, at elever nødven-
digvis må deltage i såvel de f2f- som de snack-baserede kommunikationsfora for at kunne 
være orienteret om projektgruppens kommunikation og arbejdsproces og for at kunne 
fortsætte denne kommunikations- og arbejdsproces.   
 
Når det drejer sig om forventninger til forskellige lærerrolletildelinger, har lærer og ele-
ver ikke givet udtryk for, at disse er de samme, hvilket giver sig udslag i forskellige må-
der at håndtere kommunikation på. 
 
Lærerne er usikre på håndteringen af de forskellige roller og funktioner, som er i spil i 
projektperioden. Lærerne er indbyrdes uenige om, hvad de enkelte roller indebærer og 
hvilke funktioner, der skal aktualiseres hvornår.  
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De implicerede lærere er optaget af pædagogiske og læringsteoretiske problemstillinger i 
forbindelsen med indtrædelse i andre roller og andre undervisningssammenhænge end 
den kendte lærerrolle med de kendte funktioner som formidler, opgavestiller, evaluator 
osv. i et traditionelt klasselokale. Lærerne diskuterer disse temaer i konferencesystemets 
lærerkonference og f2f-sammenhænge, når muligheden så at sige er der. 
 
Der er en ”diskrepans” mellem elevernes iagttagelse af lærerroller – og funktioner (her-
under funktioner som karaktergiver og sanktionsuddeler) og deres iagttagelser af sig selv, 
som elever i en traditionel forståelse af denne rolle.  
 
Eleverne er optagede af at afkode de nye roller og funktioner i forhold til deres situation 
som elever i gymnasiet, med alt hvad det indebærer i forhold til, hvad de skal kommuni-
kere med hvem om og i hvilke fora. Specielt fokuserer eleverne på lærernes muligheder 
for at få indblik i deres faglige niveau, når mulighederne for kommunikation udvides med 
andre fora end netop det traditionelle klassebaserede kommunikationsforum. Det ser ele-
verne ifølge interviewene ikke primært som en mulighed for en understøttelse af deres 
læring, men som en mulighed for at lærerne har et udvidet grundlag til bedømmelse af 
dem. De mener således, at det er lettere at ”skjule sig” (sit faglige niveau) i den traditio-
nelle klassebaserede undervisning.   
 
Via de gennemførte interview, fremgår det, at elever ikke tager et ubesvaret spørgsmål i 
den konkrete gruppekonference som et udtryk for eksempelvis ”dumt spørgsmål”, ”vi 
regner dig ikke”, ”uforståeligt” osv., hvilket med god grund kunne være valgte forståelser 
af situationen, hvis det havde drejet sig om andre kommunikationsfora som eksempelvis 
en f2f-sammenhæng. I sådanne kontekster vil forventningerne til, at ”de andre” svarer på 
mit spørgsmål være en del af den kultur, der implicit er fundamentet i sådanne fora. 
 
Eleverne fortæller, at mange af de spørgsmål, de producerer i gruppekonferencerne, ikke 
forventes at blive besvaret i dette kommunikationsforum, men til gengæld forventes at 
være en del af dagsordenen ved næste f2f-møde. 
 
Med andre ord er spørgsmål produceret i gruppekonferencerne ofte ment som dagsorden-
punkter ved næste møde, som for de fleste projektgruppers vedkommende primært fore-
går på skolen. Forventningerne er samtidig, at alle i gruppen har læst indlæggene i grup-
pekonferencen og har tænkt over spørgsmålene. Dette iagttages af eleverne som under-
støttende og berigende for kommunikationen og arbejdsprocessen, fordi eleverne udnytter 
kombinationer af forskellige typer kommunikationsfora.  
 
Nogle grupper benytter chat ud fra argumentet, at det går hurtigere end, hvis man skal 
maile eller producere indlæg (og vente på respons) i konferencen. De grupper, der ikke 
bruger chatten, giver som begrundelse, at det ikke har været det rigtige kommunikations-
forum i forhold til det, der skulle kommunikeres om. Deres erfaringer er således, at når de 
skal skrive ”længere sætninger”, og de skal tænke sig om, så er chat- fora ikke velegnede. 
De er gode til korte og hurtige meddelelser og responser, men ikke til ”dybe tanker”.  
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I gruppekonferencen er der mulighed for at læse, forstå og skrive i eget tempo. Mulighe-
den for at reflektere over det læste er, ifølge eleverne, betydelig bedre i konferencefora i 
forhold til chat-fora. Sms-kommunikation og telefon bruges stort set ikke, og hvis det er 
tilfældet er begrundelsen, at disse er eneste kommunikationsfora, hvor den ønskede 
adressat kan nås relativt hurtigt. 
 
Generelt viser undersøgelsen, at eleverne hopper ud og ind af de forskellige kommunika-
tionsfora alt efter, hvor de antager, at der er størst mulighed for at kommunikationens 
”lykkes”, som en elev udtrykker det ”Det kommer lidt af sig selv, hvad du gør”. Eleverne 
udtrykker en pragmatisk og - i den sammenhæng uproblematisk - tilgang til samtlige af til 
rådighed værende kommunikationsfora.   
 
Eleverne ser ikke konferencerne som de foretrukne kommunikationsfora i forbindelse 
med aktiviteter som længere diskussioner og fortolkninger, når man har muligheden for 
at være sammen hjemme, andre steder eller på skolen, hvilket er det foretrukne sted 
(8.00-16.00). Men gruppekonferencen er ifølge eleverne omdrejningspunktet for gruppe-
arbejdet, og ganske uundværlig i et projektarbejdsforløb. 
 
Eleverne oplever, at indlægsvolumen generelt afhænger af primært tre parametre, projekt-
tema, gruppesammensætning og den enkelte elevs indstilling til skolearbejde. 
 
Der kan, ifølge eleverne, ikke gives et entydigt svar på, om det er de samme, der kommu-
nikerer meget i timerne og i konferencerne. Det afhænger primært af fag og gruppesam-
mensætning. Men er man faglig god i den traditionelle undervisning, er man ofte også 
god i projektgruppen, mener eleverne. Det vigtigste er, at ”man vil det” ifølge eleverne. 
De elever, der producerer mange indlæg, er typisk også dem, der ”vil det” - altså er inte-
resserede i at aflevere et ”godt projekt”. 
 
Der er en vis sammenhæng mellem de elever, der siger noget i timerne og de elever, der 
har mange indlæg i konferencerne. Der er dog, ifølge eleverne, også elever, der er flittige 
i den forstand, at ”de læser lektier og rækker fingeren op i timerne”, men har svært ved at 
”være selvstændige og selv stille spørgsmålene”. Ifølge eleverne kræver deltagelse i et 
projektforløb i langt højere grad, at man kan arbejde selvstændigt.  
 
Når det handler om ”mellemgruppen”, afhænger projektforløbet og - produktet af, hvem 
man kommer sammen med. ”Det kan gå op, hvis man er sammen med ’toppen’ og den 
anden vej, hvis man er sammen med bunden”.  
 
Undersøgelsen viser, at eleverne har iagttaget, at fagligt dårlige elever bliver ”bedre” og 
”de dovne udelukker sig selv”, når det drejer sig om undervisning organiseret som pro-
jekt- eller emnegruppearbejde. 
 
De ”stille elever” kan for nogles vedkommende ”træde i karakter” i projektgrupperne, 
mens andre ikke formår dette, ifølge eleverne. Men eleverne er enige om, at fordi grup-
pekonferencen er omdrejningspunktet, ”tvinges” eleverne til at ytre sig. En elev siger, 
”man går ikke på fælleskonferencen, hvis man ikke føler sig tryg, men gruppekonferen-
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cerne fungerer, hvis man føler sig tryg i gruppen”. Netop ”tryghed” og ”tillid” til de del-
tagende i de aktuelle kommunikationsfora, giver eleverne udtryk for, har betydning for 
graden af deltagelse i disse fora. 
 
Der er forskel, ifølge eleverne, på at være doven og være faglig dårlig i den forstand, at 
de fleste gerne vil være sammen med en faglig dårlig, men ikke med en doven. Samtidig 
pointeres, at en doven så at sige ekskluderer sig selv i forhold til projektgruppen.  
 
Ifølge eleverne vil de fagligt gode ikke blive bedre fagligt, hvis de ikke kommer sammen 
med elever i nærheden af deres faglige niveau, mens de fagligt svagere vil have glæde af 
at være sammen med elever, der er fagligt stærkere. Eleverne fokuserer i denne sammen-
hæng primært på de faglige kvalifikationer og kompetencer og ikke på eksempelvis sam-
arbejdskompetence og ansvarlighed i forhold til gruppens arbejde. Eleverne kender ko-
derne i systemet og kommunikerer og handler i forhold til disse53. Karaktergivningssy-
stemet og elevernes opfattelse af kriterier for brugen af dette system54 er således en afgø-
rende parameter for, hvad eleverne fokuserer på i forbindelse med deres kategorisering af 
elever som tilhørende henholdsvis ”de stærke”, ”mellemgruppen” og ”de svage”.      
 
Når det drejer sig om evaluering i form af karaktergivning, mener eleverne, at der skal 
gives individuelle karakterer til projektprøver. De er enige om, at der er tre vigtige krite-
rier for valg af gruppesammensætning. Det drejer sig om kriteriet ”at man skal kunne lide 
hinanden”, ”at man vil yde noget seriøst, at man gider arbejde” og ”at man fagligt er på 
niveau”. Det sidste kriterium er det mindst væsentlige ifølge eleverne. Flere elever me-
ner, at det er ”bedst, hvis man selv kan bestemme gruppesammensætning”. Få elever øn-
sker, at lærerne beslutter, hvem der skal arbejde sammen i en projektperiode. 
 
Eleverne iagttager sig selv som påtagende et arbejdsansvar, når de arbejder i projektperi-
oder, hvilket ikke er tilfældet i den traditionelle undervisning, hvor de godt ”kan være 
bekendt ikke at lave så meget, fordi det kun går ud over dem selv”. 
 
Et nærliggende spørgsmål i forbindelse med tilgangen til gruppesammensætning og ar-
bejdsansvar er, hvad der kan fremme henholdsvis hæmme en sådan holdning til at være 
elev i gymnasiet. Med det netop fremlagte nye optagelsessystem til de videregående ud-
dannelser fra Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling55, hvor kvote II-puljen 
til de videregående uddannelser stort set er suspenderet, bliver det interessant at se, om et 
sådant ydre tiltag kan ”forstyrre” de af eleverne iagttagne præmisser og kriterier for valg 
af grupper samt kommunikativ og produktiv deltagelse i disse.         
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53 I de tilfælde, hvor hensigten er at ”score gode karakterer”. 
54 Pt. den såkaldte 13-skala 
55 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (2004): Nye muligheder afløser nyttesløs pointjagt. 
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8.3 Et inklusions- / eksklusionsperspektiv på et f2f- og snack-
baseret skemalagt undervisningsforløb  
 
Genstandsfeltet i denne undersøgelse er en såkaldt flex-klasse på et studenterkursus. Her 
er undervisningen skemalagt således, at kursisterne fysisk er på skolen tre dage og arbej-
der de to sidste dage uden for skolens fysiske rammer, hvilket typisk er fra en hjemmear-
bejdsplads. 
 
Undersøgelsen viser, at kursister og lærere iagttager denne blanding af f2f- og snackbase-
ret undervisning som en mulighed for at tilgodese specifikke personlige, fysiske og/eller 
sociale behov for deltagelse i et uddannelsesforløb. Der er således tale om kursister, der 
ikke umiddelbart som alternativ ville/havde mulighed for at vælge den traditionelle ske-
malagte f2f-baserede gymnasieuddannelse, men hvis mål er at gennemføre en sådan ud-
dannelse.  
  
Der stilles store krav til kursisterne i en flex-klasse, hvad angår det at kunne indgå i et 
forpligtende samarbejde, hvilket kan opleves som en ekskluderede effekt i forhold til ud-
dannelsessystemet. Kravet om selvstændighed, ansvarlighed og kommunikativ deltagelse, 
som fremføres af kursister, lærere og ledere, gælder såvel for den enkelte elev som for 
den gruppe, eleven indgår i. Er disse kompetencer ikke i tilstrækkelig grad aktualiserede, 
er risikoen for at blive ekskluderet fra fremtidige gruppedannelser betydelig.  
 
Undersøgelsen viser, at lærerne giver udtryk for, at dette ikke er en kompetence, som 
kursisten nødvendigvis behøver i forvejen, men en kompetence som ved den rette vejled-
ning og afhængig af elevens motivation for at lære dette, kan udvikles gennem forløbet.  
 
Et gennemgående træk er, at kursisterne ikke vil være i gruppe med en kursist, som ikke 
laver noget. Undersøgelsen viser, at viljen og evnen til aktivitet er et vigtigere kriterium 
for inklusion i fremtidige grupper, end kursistens faglige niveau.  
 
En anden form for eksklusionsmekanisme kan ifølge undersøgelsen iagttages i forbindel-
se med nogle kursisters valg af kommunikationsfora. Da alle kursister og lærere har ac-
cess til centrale dele af den netmedierede kommunikation i flex-klassen, og da snack bl.a. 
er karakteriseret ved at kunne reintroduceres, udvikles en vis grad af selvcensur hos kur-
sisterne. Der er således spørgsmål, som kursister ikke stiller i de dertil oprettede konfe-
rencer, men vælger at stille direkte til læreren og dermed uden for de fælles kommunika-
tionsfora. Konsekvensen af disse kommunikationsforavalg er en mulig selveksklusion i 
forhold til eksempelvis gruppen, idet gruppen ikke har mulighed for at se, i hvilket om-
fang den enkelte kursist er aktivt deltagende i det aktuelle undervisningsforløb. Med an-
dre ord er der en øget risiko for, at det kan får konsekvenser i forhold til inklusion i un-
dervisningen, da de andre kursister ikke kan se, at den pågældende kursist er kommunika-
tiv aktiv, og de kan dermed komme til at opfatte vedkommende som ikke ydende den 
forventede indsats i gruppens arbejde.  
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Undersøgelsen viser, at lærerne i et vist omfang forsøger at kompensere for denne meka-
nisme ved at svare på spørgsmålene i de åbne dele af konferencen. Det er dog ikke muligt 
at identificere den kursist, der har stillet spørgsmålet, og dermed hvem der er usynlig, 
men aktiv. Dette kan der på den anden side også være en positiv effekt ved, idet kursister, 
der vælger denne ”skjulte” form for kommunikativ deltagelse, måske slet ikke ville del-
tage, hvis de kunne blive identificeret i en lærers efterfølgende svar i en fælleskonferen-
ce.   
 
Ifølge kursisterne ekskluderes der ikke ud fra faglige kriterier, hvad angår gruppesam-
mensætning, men samtidig giver kursisterne udtryk for, at fagligt usikre kursister i et vist 
omfang vælger at ekskludere sig selv. Begrundelsen for dette findes i flex-
undervisningens strukturelle betingelser og går blandt andet på, at man som elev ”udstil-
ler” sin uvidenhed over for ”de andre” i en mere permanent form end i en f2f-kontekst, 
hvor kommunikationens flygtige karakter gør en eksponering og reintroduktion af kom-
munikationen vanskeligere. Med andre ord betyder det, at nogle kursister ikke i tilstræk-
kelig grad producerer indlæg i snack-baserede fora.   
 
Indlægsvolumen i konferencerne viser store variationer, og der er således stor forskel på 
gruppernes snack-aktivitet. Dette betyder, at kursisterne i disse fora, efter lærerens hen-
visninger, skal registreres med fravær. 
 
Undersøgelsen viser, at man ikke kan generalisere, hvad angår gruppekonferenceaktivitet, 
samarbejde og produktivitet. Samarbejde og opgaveløsning iagttages af kursisterne ud fra 
et ”funktionelt multikanalt perspektiv”, hvilket betyder, at interaktionsformer og kommu-
nikationsfora anvendes ud fra en vurdering af, hvor nyttig den enkelte form er til løsning 
af den aktuelle opgave.  
 
Denne flerhed af mulige kommunikationsfora er ikke beskrevet som en mulighed i lærer-
nes ekspliciterede krav til kursisterne, hvad angår arbejdets organisering i en opgaveperi-
ode. Hvis de enkelte grupper informerer lærerne om deres aktivitetsniveau i forbindelse 
med undervisningen på anden vis, accepteres dette af læreren og kursisterne får ikke regi-
stret fravær. 
 
Med hensyn til selveksklusionsmekanismer viser undersøgelsen, at muligheden for at 
kunne aktualisere og dermed deltage i en bred vifte af kommunikationsfora kan spille en 
rolle i forhold til denne selveksklusion.  
 
Undersøgelsen viser, at grupperne bruger en del tid på praktiske aktiviteter, som det at 
fastlægge, hvordan de skal organisere samarbejdet om opgaveløsning i de perioder, hvor 
de fysisk ikke er på skolen. Det viser sig, at kursisterne oplever det, som værende svært, 
at omsætte anvisninger på gruppearbejdsprocesser til praksis. Et er at have valgt specifik-
ke roller til kursisterne i gruppen, noget andet er om rolleindehavere og gruppen som så-
dan vil være ansvarlige og vil kunne gennemføre gruppearbejdet ud fra disse rolletilde-
linger. 
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Kursisterne har iagttaget, at hvis en kursist ikke deltager tilfredsstillende i gruppearbej-
det, har det negative konsekvenser for hele gruppen.  Det betyder, at resten af gruppen 
efterlades med en ekstra arbejdsbyrde, hvilket kan få den konsekvens, at gruppens oprin-
delige faglige ambitioner må reduceres, med følgelig dårligere evalueringsresultat.  
 
Undersøgelsen viser, at nogle kursister synes at have en særlig positiv indflydelse på en 
gruppes samarbejdskompetence, at disse på sin vis overtager konkretisering og formgiv-
ning af samarbejdet i de perioder, hvor undervisningen ikke er planlagt som fysisk tilste-
deværelse på skolen. Konsekvensen af en sådan udvikling kan betyde, at faste gruppe-
sammensætninger kan give faste rollefordelinger blandt kursisterne. Lærere og elever po-
interer i denne sammenhæng, at det er vigtigt, at gruppesammensætningen foregår ud fra 
forskellige kriterier for at undgå fastlåste roller. 
 
Brugen af blandede kommunikationsfora i form af forskellige f2f- og snack-baserede un-
dervisningsmiljøer aktualiserer en kendt mekanisme fra den traditionelle undervisning, 
nemlig selveksklusion i forbindelse med valg af kommunikativt aktivitetsniveau. Under-
søgelsen viser således, at denne mekanisme så at sige bliver tydeligere, når specielt 
snack-fora er en del af undervisningsmiljøet. Det betyder ikke, at flere kursister eksklude-
rer sig selv på grund af kravet om anvendelse af netmedierede fora. Det betyder snarere at 
disse bliver mere synlige.   
 
Brugen af netmedierede kommunikationsfora i den her anvendte organisatoriske ramme 
betyder, at der kan opstå et tidsmæssigt gab mellem eksempelvis en gruppes ønske om 
hjælp og hjælpens indfindelse via konferencesystemet. Det betyder, at gruppen i visse 
situationer vælger andre kommunikationsfora som telefon eller mail-system. En afledet 
effekt er, ifølge kursisterne, at de bliver bedre til selv at løse deres problemer, om end det 
indebærer en vis grad af frustrationer.  
 
Kursisterne iagttager kommunikationen i de netmedierede kommunikationsfora som væ-
rende mere fagligt orienteret og fagligt fastholdende i forhold til f2f-
kommunikationsfora, hvor temafastholdelsen er vanskeligere, hvorved temaet har en ten-
dens til at dreje mod mere sociale dimensioner. Kursisterne ser det således som et positivt 
træk ved den netmedierede kommunikation, at denne understøtter og fastholder de kon-
krete faglige temaer.   
 
Undersøgelsen viser, at brugen af netmedieret kommunikation på afgørende måde indvir-
ker på undervisningen som socialt system og dermed som ramme for kursisternes læring. 
Der er således iagttaget både positive og negative konsekvenser af en undervisningsorga-
nisering, der er understøttet af en blanding af f2f- og snack-fora.  En væsentlig positiv 
effekt, ifølge kursisterne, er muligheden for en større fokusering på den faglige kommu-
nikation faciliteret af konferencefora, hvilket som følgevirkning bl.a. har udviklet deres 
færdigheder inden for skriftlig kommunikation. Derudover er selve muligheden for at 
kunne deltage i en gymnasial uddannelse, som i flex-klassen  - med sine, i denne sam-
menhæng, fleksible rammer  - med til at aktualisere muligheden for uddannelsesinklusi-
on.  
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På den anden side viser undersøgelsen også, at der er negative effekter i forbindelse med 
en undervisningsorganisering, der er understøttet af en blanding af f2f- og snack-fora, 
hvad angår selveksklusion. Det gælder både den øgede arbejdsbelastning, der efterlades i 
gruppen, når en kursist vælger ikke at deltage, og kvaliteten af arbejdet.  
 
Undersøgelsens resultater peger i retning af, at begreber som selvdisciplin, social ansvar-
lighed, aktiv deltagelse og organiseringskompetence spiller en væsentlig rolle, når det 
drejer sig om inklusion/eksklusionsmekanismer i uddannelser, hvor undervisningen orga-
niseres som blandinger af f2f- og snack-fora. 
 
 

8.4. Netmedieret undervisning - leder-, lærer- og eleverfaringer 
 
Genstandsfeltet for undersøgelsen er erfaringer, hvad angår netmedierede undervisnings-
fora, ekspliciteret af ledere, lærere og elever. Disse informationer er hentet fra interview, 
skriftlige svar på skriftlige spørgsmål og samt skolers forsøgsrapporter.  
 
De erfaringer, som dette afsnit inddrager fra henholdsvis ledere, lærere og elever, giver 
på den ene side et billede af et system, hvor roller og funktioner er veldefinerede, og hvor 
rammer og præmisser er ekspliciterede. På den anden side giver leder-, lærer- og elever-
faringer et billede af et behov for nytænkning og - redefinering, hvad angår roller og 
funktioner og dermed for udvikling af en skolekultur, der kan honorere de krav, der iagt-
tages at være aktualiseret, når netmedierede kommunikationsfora bliver en del af under-
visningen.  
 
Der er store variationer i forhold til den enkelte leders, lærers og elevs tilgang til det at 
deltage i en undervisningsorganisation, hvor kendte kommunikationsfora suppleres med 
nye.  
 
Nogle ledere ønsker, at eleverne primært opholder sig på skolen, og ønsker ikke, som an-
dre ledere, at undervisningen organiseres som netmedieret kommunikation i de perioder 
på døgnet, hvor der traditionelt er fastsat skemalagt undervisning på skolen. Lederne er 
ikke enige om, med hvilket formål en eventuel netmedieret undervisning skal udføres og i 
givet fald, hvor stor en del af den traditionelle skemalagte undervisning, der skal ”om-
lægges” til netmedieret kommunikation. 
 
De fleste ledere tillægger muligheden for at tildele ressourcer (tid/penge), opgradering af 
teknologi og fysiske rammer, efter - /videreuddannelse samt lederopmærksomhed til læ-
rere, der indgår i udviklingsforsøg, stor betydning for forsøgenes succes. Med hensyn til 
ledernes funktion i forhold til initiering, løbende inddragelse, evaluering og opfølgning af 
forsøgene, er der ligeledes varierende opfattelser blandt lederne.    
 
Eleverne ser det som en nødvendighed, at alle har netadgang hjemmefra, hvis de skal del-
tage i delvist netmedierede undervisningsforløb.  
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Lærere og elever er enige om, at det er tidskrævende, at deltage i netmedierede kommu-
nikationsfora og at den tid, der bliver brugt på eksempelvis logbøger, portfolio-aktiviteter 
og specifikke konferencefora, ikke nødvendigvis giver det tilsigtede udbytte56. På den 
anden side giver elever og lærere udtryk for, at denne kommunikation - i varieret omfang 
– giver mulighed for at få overblik og mulighed for at reintroducere lagret kommunikati-
on og dermed inviterer disse fora til ansvarlighed, selvdisciplin samt til refleksivitet. 
 
Lærerne fortæller i flere sammenhænge, at forskellige fag har forskellige interesser, når 
det drejer sig om anvendelse af netmedierede kommunikationsfora. Dette betyder, at der 
for nogle fags vedkommende ikke er behov for brug af snack-fora til andet end opgaveaf-
levering, lektieinformation, forløbsoversigter og lignende i kategorien Undervisningsrela-
terede administrative rutiner, Kategori a, når undervisningen er tilrettelagt som primært 
traditionel skemalagt undervisning. Det forholder sig anderledes, når der eksempelvis er 
tale om projektorganiseret undervisning. 
 
Når det drejer sig om organiseringen af undervisningen, er de fleste af de involverede le-
dere, lærere og elever enige om, at netmedierede kommunikationsfora kan understøtte 
projektarbejdsformen, processkrivning og princippet om undervisningsdifferentiering. 
 
Specielt lærere og elever giver udtryk for en dobbelthed, de ser i brugen af netmedierede 
kommunikationsfora, idet disse undervisningsmiljøer på den ene side giver mulighed for 
udvikling af de studieforberedende kompetencer, og på den anden side kan disse under-
visningsmiljøer ikke honorere ønsket om ”den personlige kontakt mellem lærer og elev” 
og opretholdelse og udvikling af ”det sociale”. Lærerne giver i den forbindelse udtryk for 
en bekymring med hensyn til ”de svage”, som de iagttager, som havende vanskeligere 
ved at ”fastholde deres engagement”, hvad angår undervisningsrelaterede aktiviteter. 
Flere ledere og lærere mener at kunne iagttage, at de såkaldte ”svage” elever synes at bli-
ve ”svagere” i et undervisningsmiljø karakteriseret af blandinger af f2f- og snack-
baserede undervisningsmiljøer, uden at betegnelsen ”svag” bliver defineret.  
 
En del elever giver udtryk for en tilbageholdenhed, når det drejer sig om undervisning via 
netmedierede fora, og nogle elever foreslår, at netmedieret undervisning skal være en del 
af det samlede undervisningsforløb i gymnasiet, men at organiseringen skal i faste ram-
mer, både hvad angår krav til elever og lærere, tidspunkter for snack-undervisning og rol-
lefordeling. Dette kan tolkes som et elevbehov for kompleksitetsreduktion i et system, der 
er i gang med at udvikle nye roller, funktioner, undervisningsfora og organiseringer af 
undervisningen.  
  
Et gennemgående tema hos flere elever handler om lærernes manglende it–kvalifikationer 
og –kompetencer. De giver udtryk for, at lærerne ”skal blive bedre” til at afvikle under-
visning i netmedierede fora.  
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56 Det skal nævnes igen, at udviklingsforsøgene definerer og anvender de nævnte begreber forskelligt. 

  
  



 
 

8.5 Afrunding 
 
Denne anden følgeforskningsrapport om udviklingsprojektet ”Det virtuelle gymnasium” 
har fokuseret på specielt den netmedierede kommunikation i forbindelse med forskellige 
typer undervisningsaktiviteter.  Det drejer sig om netmedieret kommunikation produceret 
på de enkelte skolers mail- og konferencesystem, og det drejer sig om erfaringer, som 
ledere, lærere og elever har givet udtryk for på baggrund af deltagelse i udviklingsprojek-
tet ”Det virtuelle gymnasium”.  
 
En central problemstilling, som denne rapport aktualiserer, er udvikling af organisations-
kultur, herunder leder- og lærerudvikling. En anden central problemstilling, som rappor-
ten peger på, og som kan kobles til organisationskulturudvikling, er inklusions-
/eksklusionsmekanismer, herunder så forskellige temaer som køn, etnicitet, fagligt ni-
veau, selvdisciplinering og samarbejdspotentiale. En tredje central problemstilling, som 
kan kobles til de to nævnte problemstillinger, er udvikling af lærer- og elevroller samt 
lærer- og elevfunktioner set i relation til en ny gymnasiereform, der stiller krav til varie-
rede undervisningsformer og kommunikationsfora.        
 
Som det fremgår af nærværende rapport, er der tale om et komplekst genstandsfelt og 
selv med et kompleksitetsreducerende blik på feltet, viser der sig en kompleksitet, som 
fordrer fortsat udvikling og forskning. 
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