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1. Dimensioner af it-anvendelse





Digitale undervisningsmaterialer

Materialer, der tilgås fra elevernes og lærerens egne digitale enheder, herunder 
computere, mobiltelefoner og tablets.

(Eksempler: E-og i-bøger, hjemmesider, Wikipedia, pdf’er)





Delingsværktøjer

Værktøjer, der giver mulighed for at dele dokumenter og filer og arbejde samtidigt 
eller forskudt i det samme dokument eller præsentation.

(Eksempler: Google Docs, Dropbox, Skype og blogs.)



Kommunikationsværktøjer

Fora for forskellige former for synkron og asynkron kommunikation.

(Eksempler: kommunikationsfora, Facebook og blogs)"




Produktionsværktøjer

Værktøjer, som tillader brugeren at skabe medieprodukter, ofte i samarbejde med 
andre.

(Eksempler: Prezi, Powerpoint, videoer, screencast, Glogster)



2. Samarbejde – også ved individuelt arbejde



Vurdering af delingsværktøjer ved gruppearbejde

Vurder på baggrund af dine erfaringer fra "it-projektet”.

Hvor brugbare er it-værktøjer til at dele indhold/dokumenter/filer ved 
gruppearbejde i elevtiden?

Elever

Lærere

Kan altid bruges

Kan ofte bruges

Kan af og til bruges

Kan sjældent bruges

Kan slet ikke bruges

Ved ikke

Kan altid bruges

Kan ofte bruges

Kan af og til bruges

Kan sjældent bruges

Kan slet ikke bruges

Ved ikke



Vurdering af kommunikationsværktøjer ved gruppearbejde

Vurder på baggrund af dine erfaringer fra "it-projektet”.

Hvor brugbare er it-værktøjer til at tale/skrive/chatte med hinanden ved 
gruppearbejde i elevtiden?

Elever

Lærere

Kan altid bruges

Kan ofte bruges

Kan af og til bruges

Kan sjældent bruges

Kan slet ikke bruges

Ved ikke

Kan altid bruges

Kan ofte bruges

Kan af og til bruges

Kan sjældent bruges

Kan slet ikke bruges

Ved ikke



Gruppearbejde

”Jeg synes, det fungerer rigtig rigtig godt. Når man sidder i en gruppe, kan man 
have en tendens til, at den ene skriver ned, og så er det den, der nærmest 
kommer til at lave det hele.” (Elevinterview)

”Alle har taget mere del i det. Man kan holde øje med, hvem der har bidraget med 
noget, og hvem der ikke har skrevet så meget. Så kan læreren også holde 
øje.” (Elevinterview)

“De har siddet rundt i huset på forskellige steder, så har [Lærer] og jeg 
kommenteret. Vi har siddet et andet sted i huset. Det har vi gjort i håb om at der 
sker noget mere i grupperne. Der er ikke så meget tomgang, som hvis vi skal gå 
rundt fra gruppe til gruppe. Så risikerer vi, de sidder stille, mens vi ikke er der”. 
(Lærerinterview)



Vurdering af delingsværktøjer ved individuelt arbejde

Vurder på baggrund af dine erfaringer fra "it-projektet”.

Hvor brugbare er it-værktøjer til at dele indhold/dokumenter/filer ved individuelt 
arbejde i elevtiden?

Elever

Lærere

Kan altid bruges

Kan ofte bruges

Kan af og til bruges

Kan sjældent bruges

Kan slet ikke bruges

Ved ikke

Kan altid bruges

Kan ofte bruges

Kan af og til bruges

Kan sjældent bruges

Kan slet ikke bruges

Ved ikke



Vurdering af kommunikationsværktøjer ved individuelt arbejde

Vurder på baggrund af dine erfaringer fra "it-projektet”.

Hvor brugbare er it-værktøjer til at tale/skrive/chatte med hinanden ved individuelt 
arbejde i elevtiden?

Elever

Lærere

Kan altid bruges

Kan ofte bruges

Kan af og til bruges

Kan sjældent bruges

Kan slet ikke bruges

Ved ikke

Kan altid bruges

Kan ofte bruges

Kan af og til bruges

Kan sjældent bruges

Kan slet ikke bruges

Ved ikke



Individuelt arbejde

“Jeg har delt [en aflevering] med to på klassen og så kan eleverne hjælpe 
hinanden på den måde – ikke ved at tage hinandens, men ved at læse 
det.” (Elevinterview)

“Vi spørger hinanden til råds om opgaveløsninger – og stort set alle hjælper 
hinanden.” (Elevinterview)

“Nogle gange er der op til 20 indlæg på et spørgsmål til en opgave [på 
Facebook].” (Elevinterview)



Samarbejde – også ved individuelt arbejde

Kommunikations- og delingsværktøjer kan bidrage til:

- at styrke og udvikle gruppearbejde

- at eleverne kan hjælpe hinanden og udnytte hinandens ressourcer, også når de 
arbejder individuelt

- at få flere elever til at deltage aktivt og producerende ved klasseundervisning

- elevernes selvorganiserede arbejde i elevtiden



3. Skolernes systemer udfordres af elevernes 
medievirkelighed



Unges mediebrug

DREAM-rapporten 2011
Unges medie- og museumsbrug: 
sammenhænge og perspektiver 
Christian Kobbernagel, Kim Christian Schrøder og Kirsten Drotner 
http://www.dream.dk/files/pdf/11dreamrapport05.pdf




Dream-rapporten

• Den gennemgående profil for unge 
mediebrugere omfatter således en stærk 
social kommunikation, en høj frekvens i 
brugen af tv og radio, og meget varieret 
brug af computer og mobil i faglig og 
social sammenhæng. Det handler 
eksempelvis om informationssøgninger 
via nettet både i relation til uddannelse 
og til fritidsinteresser, kommunikation i 
skolerelaterede kanaler som intranet, og 
dertil en udbredt daglig brug af e-mailen. 
Det er også værd at bemærke, at brugen 
af spil på enten computer eller mobil ikke 
ligger på top ti-listen, men dog er lige 
under, idet 30% dagligt spiller på 
computer. (s. 17)



Informationssøgning DREAM s. 29



Konkrete delingsværktøjer

744 elever har angivet konkrete delingsværktøjer
95 lærere har angivet konkrete delingsværktøjer



Konkrete kommunikationsværktøjer

737 elever har angivet konkrete kommunikationsværktøjer
80 lærere har angivet konkrete kommunikationsværktøjer



Skolernes systemer udfordres af elevernes medievirkelighed

”Jeg vil snarere sige, at det er læreren, der bruger det [skolens system] til 
kommunikation med os, lægger opgaver ud til os.” (Elevinterview)

”Det er supernemt [at bruge Facebook]. Det er noget, man bruger i hverdagen 
alligevel.” (Elevinterview)

“Vi har brugt Facebook en del.” (Elevinterview)

“Der er altid nogen på Facebook.” (Elevinterview)



Skolernes systemer udfordres af elevernes medievirkelighed

Web-tjenester er udbredte på skolerne og indgår naturligt i fagene

Web-tjenester (især Google Docs og Facebook) er særdeles velegnede til 
kommunikation og samarbejde mellem eleverne

Eleverne fravælger skolernes systemer til fordel for web-tjenester

Elever skifter over til netbaserede tjenester og anvender dem på eget initiativ



4. It som forstyrrelse



Oplevelse af forstyrrelse!
   

•  Lærerne: ”I hvilket omfang forstyrres elevernes koncentration af Facebook, spil "
eller anden form for it-baseret "tidsfordriv" i timerne, mens eleverne...”

•  Eleverne: ”I hvilken grad forstyrres din koncentration af, at du selv bruger !
Facebook, spil eller anden form for it-baseret "tidsfordriv" i timerne, mens du...”

•  Eleverne: I hvilken grad forstyrres din koncentration af, at andre elever bruger 
Facebook, spil eller anden form for it-baseret "tidsfordriv" i timerne, mens du...”

…arbejder individuelt i undervisningstiden
…arbejder i grupper i undervisningstiden
…modtager klasseundervisning



Forstyrrelse – Lærernes vurdering

•  Spørgsmål: ”I hvilket omfang forstyrres elevernes koncentration af Facebook, spil eller 
anden form for it-baseret "tidsfordriv" i timerne, mens eleverne...”

 …arbejder individuelt …arbejder i grupper …modtager"
i undervisningstiden i undervisningstiden klasseundervisning

Nærmest hele tiden

Ofte

Af og til

Sjældent

Aldrig

Ved ikke



Forstyrrelse – Elevernes vurdering

•  Spørgsmål: ”I hvilken grad forstyrres din koncentration af, at du selv bruger Facebook, 
spil eller anden form for it-baseret "tidsfordriv" i timerne, mens du...”

 …arbejder individuelt …arbejder i grupper …modtager"
i undervisningstiden i undervisningstiden klasseundervisning

I meget høj grad

I væsentlig grad

I nogen grad

I ringe grad

Slet ikke

Ved ikke



Forstyrrelse – Elevernes vurdering opdelt i køn

•  Spørgsmål: ”I hvilken grad forstyrres din koncentration af, at du selv bruger 
Facebook, spil eller anden form for it-baseret "tidsfordriv" i timerne, mens du 
modtager klasseundervisning?”

 Mand Kvinde

I meget høj grad

I væsentlig grad

I nogen grad

I ringe grad

Slet ikke

Ved ikke



Forstyrrelse vs. aktivering

It kan virke forstyrrende og distraherende for eleverne



vs.



It kan bidrage til øget aktivitet og deltagelse



Diskussion



Er det problematisk, at elevernes indbyrdes undervisningsrelaterede 
kommunikation ofte finder sted uden for skolernes formaliserede systemer?

Er det problematisk, hvis lærerne afkobles denne udbredte kommunikation 
mellem eleverne, eller er det tværtimod en styrke?

Hvordan skal man som institution forholde sig til, at eleverne primært 
kommunikerer og samarbejder via eksterne systemer? 




