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Resultater fra det nationale gymnasieprojekt
- “Hvor er vi på vej hen?”
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Oversigt over projektskoler i det nationale forsknings-, udviklings- og netværksprojekt: Undervisningsorganisering, - former og - 
medier på langs og tværs af fag og gymnasiale uddannelser, 2010-2013, 1.-3. runde 



Temaer

• Medieproduktion

• Samarbejde

• Netmedieret undervisning



”Vurder på baggrund af undervisningsudviklingsforsøget, "
i hvilken grad it-værktøjer bidrog til øget elevaktivitet i forbindelse 

med undervisningen.”



”Vurder på baggrund af undervisningsudviklingsforsøget, "
i hvilken grad it-værktøjer bidrog til at forøge kvaliteten af feedback- 

og vejledningsprocessen.”



”Vurder på baggrund af undervisningsudviklingsforsøget, i hvilken 
grad it-værktøjer bidrog til at øge elevernes faglige niveau.”



Medieproduktion



Videoproduktion Sokkedukker i spansk



Videoproduktion Skrå kast i matematik



Hjemmesideproduktion Biologi



Citater - medieproduktion

“Aflevering af lydfiler er lidt af en revolution” (Lærer)

”At lade dem aflevere en lydoptagelse er jo oplagt. Det er der ingen diskussion 
om: det er en forbedring.” (Lærer)

“Anvendelsen af film understøtter en hel anden type elever. Det er nogle helt 
andre elever, som bliver voldsomt aktive og pludselig kan en masse ting. 
Nogen, som man ikke ser i det daglige. Det er helt tydeligt”. (Lærer)

“Det er noget med at få flyttet skriftligheden væk fra den mere traditionelle form 
med en opgave, hvor alle afleverer det samme 14 dage senere, og læreren 
retter det hele - over til, at det er meget mere processkrivning, hvor der hele 
tiden er follow-up. Vi slutter ikke.” (Lærer)



Potentialer og udfordringer: Medieproduktion

Potentialer

• Engagement og kreativitet

• Øget grad af mundtlighed

• Nye formidlings- og afleveringsformer

• Nye elevgrupper kommer til orde

Udfordringer

• Tid (redigering)

• Flyttes fokus fra det faglige?



Samarbejde



Delt dokument Engelsk gruppearbejde



Wiki Erhvervscase



Citater - samarbejde

“Jeg synes også, det er blevet en del af andre fag, hvor det ikke var meningen, 
vi skulle bruge det. Vi laver bare et TypeWith.me-dokument, selvom det ikke 
har noget at gøre med engelsk.” (Elev)

”Fx når vi arbejder i gruppe, så fordeler vi arbejdet og så sidder vi ved hver 
maskine og deler i dette tilfælde et regneark. Det var fedt i stedet for at en sad 
ved computeren og vi andre så bare skulle sidde rundt om og se på 
skærme.” (Elev)

”De helt store gevinster er, at de [teknologierne] kan få sat mere gang i 
gruppearbejde, som uden de teknologier har det med, at når de går ud og laver 
gruppearbejde, sidder 75 % og laver ingenting.” (Lærer)

“Det var nemmere at se, hvad hinanden skrev og få gode idéer fra hinanden, 
hvis de skrev noget godt. Det var lidt nemmere i stedet for, at man skal dele 
det.” (Elev)



Citater - lærerroller

”Der er et enormt stort kontroltab i det set fra vores side. Det er rigtigt svært for 
os at vide, hvor de bevæger sig hen. Hvad sker der, når de har lagt noget ud i 
en offentlig blog i en debat med en englænder. Er det mit ansvar?” (Lærer)

“Jeg har fået mindre forberedelse, men jeg har fået meget mere 
“efterberedelse”. Det er mere sideløbende. Jeg skal følge op på det, der er 
lavet, efter det er lavet og bringe det videre. I stedet for at jeg skal sidde og 
udtænke et fuldstændigt klart forløb for 6 uger.” (Lærer)



Potentialer og udfordringer: Samarbejde

Potentialer

• Elevaktivering og nye former for gruppearbejde

• Synlighed mellem elever

•  Lærerens indblik i elevernes processer og produktioner



Udfordringer

• Krav til elevernes forudsætninger

• Elever kan opleve at blive udstillet

• Overblik



Netmedieret undervisning



Synkront mødeværktøj Vejledning i matematik



Citater – virtuel undervisning

"Det er en fantastisk chance til at træde ind i et rum hvor der i princippet er 
stilhed, hvor nogle få elever og læreren fylder det der ud. Så forskelligt fra vores 
skolehverdag. Jeg tror eleverne godt kan lide at fokusere" (Lærer)

"Det har mere effekt, det jeg laver. Feedback giver bedre produkter.” (Lærer)

”Der er et generelt motivationsproblem i forhold til at få netaktiviteten op at 
køre. Hvis vi ikke kikker på dem, så laver de ikke så forfærdelig meget. Hvis det 
er holdningsprægede diskussioner, fx politiske diskussioner, så kan de godt 
være med, men det må ikke vare for længe, ikke mere end to timer. Det gode 
ved at lave det i diskussionsforum er, at der er flere der er med og kan deltage 
med indlæg set i forhold til hvad, der kan lade sig gøre i klassen.” (Lærer)

”Man kan gemme sig alle steder, dem der vil det, har mulighed for det begge 
steder. Og det er individuelt, om man vil have engagement i undervisningen. 
Men hvis man har fokus på de elever, der bliver hægtet af, så er det ikke 
optimalt. Det er nemmere at gemme sig derhjemme, hvis læreren ikke kan 
komme i kontakt med eleven.” (Elev)



Potentialer og udfordringer: Netmedieret undervisning

Potentialer

• Vejledning og feedback

•  Indblik i elevernes arbejdsproces

• Øget fokus på arbejdsopgaven

• Processuel feedback virker

Udfordringer

• Didaktiske udfordringer forbundet med tilrettelæggelse af online aktiviteter

•  Ikke alle elevgrupper deltager



Tendenser - Hvor er vi på vej hen?

• Samarbejde, deling, åbenhed

• Varieret mediebrug

• Nye formidlings- og afleveringsformer

• Ud over institutionelle rammer

• Gentænkning af faglighed

• Nye prøveformer?
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