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Udvikling af mundtlig kommunikativ

kompetence gennem it?

- eller ”Chatten og musen”

Denne artikel redegør for to udviklingsprojekter, der begge havde som en del

af deres hensigt at anvende pc-ere som medium for udviklingen af elevernes

mundtlige kommunikative kompetence.

Det digitale medie kan faktisk noget med mundtligheden - den bliver synlig,

redigerbar og objektgjort. En lærer noterer sig: ”Med it visualiseres mundtlig-

heden, og der kan redigeres og arbejdes konkret med teksterne. Det er derfor

også oplagt at arbejde med procesorienteret mundtlighed.” En anden: ”Man

kan høre den igen, komme med respons og redigere i lyden. Derved åbnes der

mulighed for at arbejde procesorienteret med mundtligheden.”

MundMundMundMundMundtlighed og ktlighed og ktlighed og ktlighed og ktlighed og kommommommommommunikaunikaunikaunikaunikatititititiv kv kv kv kv komomomomompetencepetencepetencepetencepetence
I de aktuelle diskussioner af forholdet mellem færdigheder og kompetence i for-

bindelse med undervisning er det forbløffende sjældent, at uddannelsessystemets

forpligtelse til udvikling af elevers mundtlige kommunikative kompetence inddra-

ges1.

I et samfund, der baserer sig på demokratiske værdier, og et uddannelsessy-

stem, hvis fornemste pligt således i sidste ende er at udvikle demokratisk forstå-

else og dialogisk kompetence, kunne man med rimelighed forvente, at der fx over-

hovedet findes en størrelse, der kunne betegnes som ”mundtlighedspædagogik” (i

lighed med skrivepædagogik og litteraturpædagogik). Men bevidst tilrettelagt un-

dervisning, der har de mundtlige genrer som undervisningens genstand, er ingen-

lunde en selvfølgelighed2; det gælder for eksempel undervisning i talens såvel som

samtalens rammer og forudsætninger og evnen til aktiv og empatisk lytten.

Det fag, der er særlig forpligtet på dette område, er naturligvis danskfaget. Det hvi-
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ler som bekendt på to grundvirksomheder: arbejdet med sprog og arbejdet med lit-

teratur (samt efterhånden også: medier).

Skolefagligheden i forbindelse med sprog har i vid udstrækning været præget

af, at den tager udgangspunkt i skriften og det skriftsproglige. Tekstmateriale for

sproglig iagttagelse er oftest skriftlige tekster, og de allerfleste lærebogsmaterialer

beskæftiger sig udelukkende med analyse af og opgaver i skriftlighed.

Det sprog eleverne har den største erfaring med, det vi alle omgiver os med i

dagligdagen, offentligt og privat, blandt venner, i medier, udgangspunktet, nemlig

det talte sprog, har været så selvfølgeligt - og dermed overset - at det i skolen er

reduceret til det, der “bare er der”, således som en lærer udtrykker det i en af mine

undersøgelser.

I de senere år har der imidlertid været en gryende opmærksomhed på denne

del af danskfaget. Det har bl.a. givet sig udtryk i lærebøger, undervisningsmateria-

ler, læse- og læreplaner3 - og en del udviklingsprojekter.

It og mIt og mIt og mIt og mIt og mundundundundundtlighedtlighedtlighedtlighedtlighed
Blandt disse udviklingsprojekter er anvendelsen af it i folkeskolens danskunder-

visning på det mundtlige område. Denne artikel vil i det følgende illustrere dette

ved at redegøre for to ITMF-projekter4, der begge havde som en del af deres hensigt

at anvende pc-ere som medium for udviklingen af elevernes mundtlige kommuni-

kative kompetence bl.a. gennem udarbejdelse af nye undervisningsmaterialer.

Projekterne havde en lang række formål, som projekternes egne evalueringer rede-

gør for, men i begge tilfælde var det en af de initiativtagendes5 intentioner at af-

prøve om - og evt. på hvilken måde - it og chat kan anvendes som middel til at gøre

mundtlighed til undervisningens genstand. Min deltagelse som forsker bestod så-

ledes i - ud fra egne analytiske temaer6 - at følge projekterne med det særlige ud-

gangspunkt at se på samspillet mellem undervisning, it og mundtlighed7.

ChatprojektetChatprojektetChatprojektetChatprojektetChatprojektet
”Idéen med at bruge chat som genstand for analyse af mundtlige tekster er

umiddelbart en god mulighed. Der er dog meget forskellig opfattelse af genren

blandt 9a´s elever. Nogle chatter jævnligt og med alle. Andre chatter kun i

lukkede rum (Messenger) og en stor del opfatter det at chatte som en lettere

ulødig kommunikationsform, de ikke benytter sig af!”

(Lærerkommentar: Chat-projekt)

”Jeg kan ikke se idéen med, at lege at man er en figur fra et eventyr og så chatte

med andre for at skabe en ny historie”

(Elev, overbygningen).
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”Jeg har fået lært nærmest at tale på en anden måde.”

(Elev 4. klasse).

Som det ses, tog det ene projekt udgangspunkt i at anvende chat som redskab i under-

visningen. Som det helt profetisk hed i ansøgningen: ”Chat indgår i børn og unges

kultur og hverdagsliv i og uden for skolen (…) og da der med chat er skabt en ny

dagsorden for skriftkulturen blandt børn og unge, (vil) sproget bruges med stor fan-

tasi, og der (vil) eksperimenteres på fuld kraft. Nye udtryk vil afprøves, sproglige

virkemidler og forskellige genrer vil blive sat i spil. Børn og unge bruger sproget på

en kreativ og nuanceret måde i chatfora, der ikke er set i andre sammenhænge.

Denne motivation kan med fordel udnyttes til at skabe læreforløb, hvor der arbej-

des med sprog og tekster på en ny måde".8

For at opnå disse mål gennem it-baserede materialer, var der til projektet skabt

en række læremidler, bl.a. de der kaldtes ”råstof” og ”chatforum”:

Råstoffet indeholdt forskellige it-scenarier, der lagde op til, at eleverne fra en

række skoler arbejdede med persontegning og miljøbeskrivelse, handlingsforløb,

synsvinkel og fortællerolle, komposition og fremstillingsform – på tværs af skoler.

Scenarierne bestod af tekster, billeder, lyd og videoklip.

Chatforum: Med afsæt i de opstillede scenarier kunne eleverne arbejde med

begreberne: figur, rum og forløb. I fælles chatfora udvikles manuskriptet i et sam-

arbejde med de deltagende skoler/elever.

Chatdialoger kunne gemmes og bearbejdes af eleverne med henblik på at bruge

dem til egne teatermanuskripter. Lærerne/eleverne er med til at opbygge nye sce-

narier.

For mellemtrinet (og de mindre elever) var udgangspunktet for chatten en række

spørgsmål, opgaver og interaktive ”spil” med udgangspunkt i udvalgte hjemmesider

for en række byer og disse byers seværdigheder, personligheder, institutioner mv.

For overbygningen var baggrundsmaterialet en række litterære tekster og deres per-

soner/figurer. Udgangspunktet her var personer/roller fra disse tekster. Det omfat-

tende digitale materiale bestod således i beskrevne roller hentet i 25 tekster fra

den danske litteraturhistorie, en litteraturhistorie med kommentarer til de enkelte

tekster som rollerne optræder i, samt produkter og udtryksformer som eleverne

kunne udtrykke sig i. Elever fra en skole kunne således fx chatte i (fiktiv) rolle med

elever (i fiktive roller) fra en anden skole. Endvidere fandtes en række ”studietek-

nikker”, som eleverne kunne bruge i deres arbejde med teksterne.

Netbaseret narrativitetNetbaseret narrativitetNetbaseret narrativitetNetbaseret narrativitetNetbaseret narrativitet
”Flere af opgaverne ville under andre forhold have gjort eleverne generte og
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usikre, men elementerne af it har indskudt et filter, så eleverne ikke føler, det

er dem personligt, som performer, men at de er en del af et større spil, som ikke

ligger helt så tæt på deres person.”

”Med it visualiseres mundtligheden, og der kan redigeres og arbejdes konkret

med teksterne. Det er derfor også oplagt at arbejde med procesorienteret mundt-

lighed. Desuden appellerer det til andre intelligenser hos eleven end dem, man

ellers sædvanligvis bruger.”

Fra lærerlogbøger: Mus og muser-projektet.

I det andet projekt (”Mus og muser”) blev der arbejdet med ”netbaseret narrativitet”.

Projektets formål var ”at integrere det talte sprog i netbaserede lydfortællinger".

Inspirationen bag lydfortællingerne blev hentet fra radio-dramatikken og -monta-

gen, men i sin netbaserede form blev det en syntese mellem billede, lyd, grafik osv.;

en talende tegne- eller billedserie. Lydfortælling på nettet benyttede sig af mange

af hypertekstens og computerspillets muligheder og virkemidler. Centralt stod de

retoriske færdigheder dvs. arbejdet med indtaling, brug af stemmen som det vig-

tigste redskab til at fremme budskabet:

”Projektets ide er, på basis af lydfortællinger, at styrke elevernes muligheder

for at udvikle det talte sprog, således at fokus fastholdes både på indhold og ud-

tryk. Ved at fastholde flygtige øjeblikke i lydfortællingen, hvori den talendes ud-

tryk kommunikeres i forskellige situationer, skabes der mulighed for fordybelse og

koncentration om den særlige talesproglige æstetik".9

Som udgangspunkt og hypotese for begge projekter tjente:

• Mundtlighed og det talte sprog er, trods tydelig prioritering i bl.a. Fælles

Mål, sjældent genstand for undervisning og pædagogisk refleksion.

• It er i kraft af sine særlige potentialer som redskab: avanceret båndopta-

ger og som eksperimentarium: simuleret virkelighed, en udviklingsmu-

lighed som element i en mundtlighedspædagogik.

I projektet med anvendelse af chat i undervisningen blev der af initiativtagerne pe-

get på følgende udviklingsområder: Undervisning i forholdet mellem talesprog og

skriftsprog, herunder chat som en særlig ”mundtlig skriftlighed”. Teater og improvi-

sation i samspil med udfærdigelsen af dramatiske tekster over nettet. Fælles udfær-

digede dialoger og replikskifter med it som medium med henblik på at arbejde med

teatermanuskriptets ”skriftlige mundtlighed” (teater som æstetisk udtryk) og at klar-

gøre elevers erfaringer med og bevidsthed om interaktion i samtaler, fx: samtale-

genrer, forhandlingsstrategier, spejling, konflikt (teater/drama som redskab for un-

dervisning i mundtlighed)10.

Mads Th. Haugsted
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I Mus og muser formuleredes udgangspunktet således: "Med hensyn til undervis-

ning i mundtlighed var der på forhånd enighed om primært at trække på viden-

skabsfaglige indsigter fra: retorik (herunder argumentation og topik), pragmatik (her-

under talesprog og samtaleanalyse) og dramaturgi (herunder dialog og undertekst).

Hvad angår mundtlighed i undervisning skulle den form for mundtlighed, som

befordres af den procesorienterede skrivepædagogik (responssamtaler), den ny

(responsorienterede) litteraturpædagogik (med- og moddigtning) samt almendidak-

tiske overvejelser om dialogisk undervisning (Olga Dysthe m.fl.) indgå i udviklings-

og undersøgelsesarbejdet".11

De anDe anDe anDe anDe analalalalalytiskytiskytiskytiskytiske teme teme teme teme temaeraeraeraeraer
Begge projekter indeholdt en lang række forhold og temaer, som initiativtagerne

ønskede at udvikle og undersøge. Jeg vil i det følgende udelukkende beskrive de,

der har med denne artikels hovedærinde at gøre: det mundtlige område.

Det drejer sig særligt om disse analytiske temaer:12.

• It som værktøj for undervisning der har mundtlighed som undervis-

ningens genstand.

• It som rum for eksperimentering med forholdet tale-skrift

• It som medium for kritik og selvkritik af mundtlige ydelser.

• It som katalysator for procesorienteret arbejde med dialoger.

• It i vekselvirkning med skabelsen af og respons på dramatik13.

I tilknytning hertil vil jeg kort inddrage nogle elementer, som begge projekter priori-

terede, fx: it og pædagogisk tilrettelæggelse, undervisningsdifferentiering, elevmo-

tivation – aktivitetsniveau, de bogligt svage og de tosprogede elever.

Det mDet mDet mDet mDet mundundundundundtlige og det personligetlige og det personligetlige og det personligetlige og det personligetlige og det personlige
I rapporten om danskfaget Fremtidens danskfag14 kan man bl.a. læse:

”Det mundtlige sprog viser i Danmark en række variationsmuligheder og vari-

anter som kun i ringe omfang har haft danskfagets opmærksomhed. Og dog er de

fleste danskeres liv et liv i mundtlighed snarere end i skrift. Faktisk skrives der

umådelig lidt i Danmark i forhold til hvor meget der læses, og der tales og lyttes

umådelig meget mere. Sociolingvistikken har fremhævet forbindelsen mellem sprog

og identitet og har gjort opmærksom på hvordan der forhandles identitet i situati-

oner med udgangspunkt i fælles viden om sproglige varianters ‘værdi’ på et imagi-

nært, men sært nok alligevel reelt, ‘kulturelt marked’”.

Det tilføjes: ”Denne sammenknytning af talesprog og identitet har været en del

af baggrunden for at der sjældent er blevet undervist i mundtligt sprog selv om

præsentation af stof i en attraktiv mundtlig form er en oplagt erhvervskvalifikation.
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Det er svært at rette en mundtlig præstation hvis det opfattes som at man retter

på elevens identitet. Og det er endnu sværere hvis den talende har dansk som andet-

sprog.”

I forlængelse af denne diskussion har jeg i Haugsted 2004c bl.a. anført, at det af

mine undersøgelser fremgår, at det mundtlige i mange læreres øjne er noget (me-

get) personligt, som ikke relaterer til rolle, men til “personen bag”: selve identite-

ten. Og fejlretning af identitet? - det går bare ikke. Både lærer og elev kan opfatte

det som et angreb på den personlige integritet. På en eller anden måde opleves det

som om, der er en lige linje mellem det sagte og det personlige. Fælles for størstede-

len af de produktive genrer, der arbejdes med inden for klasserummet, er deres ob-

jektkarakter; de gøres offentlige, og de forefindes så at sige uden for producenten.

De stilles frem, offentliggøres som objekter, mens afsenderen kan læne sig tilbage

og iagttage dem - måske endog senere, i den såkaldt bagklogskabs klare lys, tage

afstand fra dem.

I det skrivepædagogiske arbejde kan man rette formelle fejl og/eller anvise og

begrunde alternative strategier for objektet: teksten. Den skriftlige tekst eller det

skriftlige tekstudkast er det, ”man” (oftest læreren) forholder sig til. Der er distance

på, og vurderingen må grunde sig på, om teksten lever op til (de institutionalise-

rede) tekstforventninger: skolens genrer. “Tingene” er på afstand.

Men når vi taler, er vi personligt til stede - “vi er ikke alene”, som nogle elever

forklarer mig. Mundtligheden er personlig på en kvalitativ, anderledes måde. Dette

faktum er formentlig også med til at angive nogle af de uudtalte normer, der her-

sker, angående det mundtlige i skole og uddannelsessammenhæng. I kraft af at

den mundtlige tekst opleves som personlig, mere privat, mere identitetsnær, mere

subjektiv, mindre objektiv, udgrænses det mundtlige arbejde.

Skriftmediets helt dominerende plads i danskdidaktikken sikrer, at det personlige

objektiveres og det er dette objekt, som evalueres. Ganske vist skal der i undervis-

ningen tages udgangspunkt i det personlige, sågar de personlige oplevelser og teks-

ter (folkeskolen), men vi skal endelig ikke blive alt for personlige.

I de to beskrevne projekter illustreredes, hvorledes denne vanskelige balance mel-

lem det personlige og det private kom på prøve. It-baseret materiale kan på den

ene side objektivere det subjektive ved at skabe den afstand, der gør, at den en-

kelte kan for-holde sig til den personlige tale. På den anden side er der åbenbart

nogle genrer, her iblandt chat, der ikke blot er personlige, men af eleverne opfattes

som så private, at de kun gennem elevens egen ”skolificering”, kan blive håndter-

lige. Så bliver det et spørgsmål, om det er sådanne særlige skolske udgaver af per-

Mads Th. Haugsted
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sonlige mundtlige ydelser, der er hensigtsmæssige - hvor ”hensigt” refererer til ud-

vikling af mundtlig kompetence gennem undervisning i skolen. Jeg vender tilbage

til dette tema.

I det følgende vil jeg nu fremlægge nogle signifikante træk fra de to projekter, hvor

de udvalgte træk er bestemt af de tidligere anførte analytiske temaer, og perspek-

tiveringerne bestemt af bl.a. ovennævnte diskussion af mundtlige teksters nære,

personlige, måske endog private kontekst. Først om projektet der ville anvende den

resurse, som projektets idémagere mente, børn og unges chat måtte kunne blive i

undervisningen. Dernæst om projektet som baserede sig på en ny genre: netbase-

rede billed- og lydfortællinger.

ChChChChChaaaaat som elt som elt som elt som elt som elemenemenemenemenement i undervisning i mt i undervisning i mt i undervisning i mt i undervisning i mt i undervisning i mundundundundundtlighedtlighedtlighedtlighedtlighed
Rollechatten og maskenRollechatten og maskenRollechatten og maskenRollechatten og maskenRollechatten og masken
I læreres og elevers selvforståelser kan der opereres med, at der i institutionen

”skole” opføres et spil, hvor en række ”roller” er mere eller mindre fastlagte på for-

hånd, herunder de mange lag (eller selvstændige roller) der er indeholdt i to oftest

benyttede skabeloner: læreroller og elevroller. I rollechatten tilføjes endnu et lag:

elevrollen spiller en fiktiv person der ”taler” med en anden fiktiv person og denne

rollechat foregår endog i et beskyttende og - efter intentionen - anonymt netværk.

Dertil kommer, at de fiktive roller er givne på forhånd; kreeret af projektledere del-

vis med udgangspunkt i litterære tekster (se tidligere: chatforum).

De deltagende lærere er meget opmærksomme på de potentialer disse ”mas-

ker” giver i pædagogisk henseende.

En lærer noterer sig således:En lærer noterer sig således:En lærer noterer sig således:En lærer noterer sig således:En lærer noterer sig således:

”Centralt i rollechatten er den rolle, man som elev skal spille. Når eleverne nor-

malt chatter, er de ikke i en rolle, men er sig selv. At rollechatte er en helt anden

måde at kommunikere på, som minder om en rolleleg. (Du skal lege, at du er en

anden person.) Derfor var det nødvendigt, at eleverne ikke forsøgte at finde ud af,

hvilke elever fra deres klasse/skole de chattede med, men blev i en rolle, der chatter

med en anden rolle. (…) Det lykkedes at være online for to skoler på samme tid,

men frygten for at eleverne skulle falde uden for rollen viste sig at være overdre-

vet, da eleverne oplevede, at det var meget sjovere at rollechatte som anonyme

roller.”

En anden skriverEn anden skriverEn anden skriverEn anden skriverEn anden skriver

”Det bliver mere anonymt at lave rollespil. På den ene side betyder det, at de er

mere ærlige, og på den anden side kan det i andre tilfælde betyde ligegyldighed.

Udvikling af mundtlig kommunikativ kompetence gennem it?
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For mange betød det rigtig meget, at det ikke var en fra deres egen klasse, de

chattede med.” Der fortsættes: ”Denne æstetiske læreproces er anonym. Dvs. i nogle

tilfælde tror jeg, at de er meget ærlige i deres rolle, i andre tilfælde indfinder der

sig ligegyldighed. I de ældste klasser kan man godt snakke om dette, inden man

starter på chatten.”

Enkelte peger på, at rollespil i dramatisk form er krævende, fordi eleverne skal ge-

stalte figurerne fysisk (og symbolsk), men i rollechatten er der endnu en maske.

Figuren antager udelukkende form gennem sproget, og derfor står nogle elever på,

uden angst for at være ”pinlig”.

Samspillet mellem den skriftlige (selvskabte) tekst og det dramatiske fremhæves

også som en måde at overvinde de barrierer, som nogle elever kan have over for ”at

skabe sig”. Som en lærer noterer sig: ”Jeg ser en bedre og lettere tilgang til drama for

de elever, der har svært ved at udtrykke sig ”dramatisk”.

Lærerinterview: ”Jeg kan se dem, der er bange for at udtrykke sig, bare sådan

være sig selv; de påtager sig en rolle, og så lige pludselig så glider det. (…) Det

var den dér kobling med at skrive det ned, den var sådan lidt svær for dem,

men jeg synes, det rykkede, jeg kan virkelig se en idé i rollespil og lave teater

ud fra det og arbejde den vej, altså dem, der havde deres egne replikker, som de

selv har skabt, altså det lettede dem.

De mindre klasser er nysgerrige
I de mindre klasser er chatten ikke integreret i elevernes almindelige kommunika-

tionsformer. Det har bl.a. medført, at overhovedet muligheden for at gå på opdagelse

i genren sammen med klassekammerater og lærere har været en fornyelse og fornø-

jelse. Arbejdet med opgaverne har givet anledning til en del godt, mundtligt gruppe-

arbejde.

”Vi synes, det var sjovt at lære dansk på computer i stedet for i hånden. Vi

lærte at bruge computeren sammen med andre over nettet. Vores bedste

oplevelse var at prøve at være sammen med en anden.” (Elev i 4. kl.)

”Det er sjovt, at man kan snakke gennem computeren, og at man kan sige,

hvad man vil, og at man er i en gruppe. Jeg kunne godt tænke mig, at vi selv

kunne lave en person. Jeg har lært, at chat er meget sjovt.” (do.)

”Jeg synes, at det er sjovt at chatte, fordi man taler med andre. Men jeg ved

ikke, hvad jeg har lært.” (do.)

Mads Th. Haugsted
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Det er også tydeligt for lærerne, at de mindre elever nyder det:

”De vil bare gerne chatte. Det virker som en magnet på dem, og de gør sig ikke

mange overvejelser, de første gange de er på.”

De deltagende lærere ser nogle klare udviklingsmuligheder med udgangspunkt i

denne motivation og dette engagement:

”Jeg tror, at de forskellige kommunikationsformer, som eleverne hopper ind og

ud af, gør at arbejdet med at synliggøre karakteristika ved de forskellige former,

kunne indeholdes i noget af materialet.”

”Fordelen ved talesprog på skrift må kunne være, at eleverne bagefter rent fak-

tisk kan ”se”, hvad de har ”sagt”. Dermed kan de gå ind i en vurdering af deres

egne og kammeraternes mundtlige udfoldelser på et mere kvalificeret grund-

lag.”

Som den sidste elev antyder ovenfor, tænker eleverne - også i de mindre klasser -

en del over, hvad man kan lære af det; et tema jeg straks vil vende tilbage til.

De større er skeptiskeDe større er skeptiskeDe større er skeptiskeDe større er skeptiskeDe større er skeptiske
De større elever, som er langt mere vant til genren, udvikler, ifølge lærerne, tilsyne-

ladende en helt ny chatgenre: ”undervisnings-chat”. Det har formentlig noget at

gøre med deres genrekompetence. De tilkendegiver at, den ”rigtige chat” ikke kan

anvendes. For dem er rollechatten et skolsk15 fænomen - også et tema jeg vil vende

tilbage til, og som slet ikke er så langt fra de mindre elevers refleksion over, hvad

man har ”lært”.

En lærer konstaterer:

”(…) chatsproget dukkede slet ikke op. Da jeg konfronterede eleverne med dette

efterfølgende, svarede de, at de ikke syntes at dette hørte hjemme i dansk/

litteraturarbejde. Dette dækker hele klassen.”

En anden noterer sig:

”I vores forløb har eleverne primært brugt talesprog i chatten – sjældent

dumpede der chatsprog ind. De gange, de gjorde det, stødte det faktisk de

personer, der chattede med vedkommende (…).”

Som vi senere skal se, er det en opfattelse, som flere elever gør opmærksom på i

deres logbøger.
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Ifølge lærerne giver rollechatten som undervisningsmiddel altså på den ene side

nogle muligheder, på den anden side antager den tydeligvis nogle former, som er

præget af skolekulturen og dens aktører.

De små og mellemtrinet chatter nysgerrigt og umiddelbart, og, som en lærer

bemærker: ”(...) da de havde pjattet færdig, gik de mere seriøst til den. Dette skyld-

tes også, at der lå et krav om, at chatten nu skulle bruges til et dramaforløb.”

De store forsøger at give arbejdet mening gennem en ny (skolsk) form.

VVVVVærktøjærktøjærktøjærktøjærktøj
Hvad er det for øvrige muligheder lærerne ser i dette spil? Rollechatten fungerer

som værktøj for undervisning, der har mundtlighed som undervisningens genstand,

og den giver helt bogstaveligt rum for eksperimentering med forholdet tale-skrift.

Elever bliver i stand til at se på eller måske ligefrem gennem-skue mundtlige

tekster - uden den ”distraherende” identitets-nærhed, jeg var inde på ovenfor, bl.a.

i kraft af roller og ”masker”.

Trods det at man siden båndoptagerens udbredelse har kunnet høre sig selv,

bliver det altså først med pc’en muligt, at egne (og andres) mundtlige ydelser kan

blive så objektiveret16, at man kan forholde sig til dem. Og i det øjeblik chat-dialo-

gerne udskrives og anvendes som teatermanuskripter, skabes på den ene side et

nærvær og på den anden en distance, som giver en række faglige gevinster: det

bliver til at bære at høre sig selv (det er jo ikke mig) og tåle at høre de øvrige ele-

vers kritik samt gennem arbejdet med manus at forholde sig til samtalen som tekst,

herunder at redigere.

MaMaMaMaMaterterterterterialialialialialet indfanger net indfanger net indfanger net indfanger net indfanger nuetuetuetuetuet
En forklaring på, at mundtlige tekster sjældent analyseres og i det hele taget bear-

bejdes, angives ofte med, at mundtlige opleves som ”flygtigt”. De selvproducerede

”mundtlige” it-tekster kan imidlertid fastholdes, og eleverne kan gennem proces-

orienteret respons opnå en bevidsthed om mundtlig kommunikativ interagering.

På denne måde er der skabt mulighed for en udvikling af elevernes mundtlige kom-

munikative kompetence.

En karakteristisk lærerkommentar er følgende:

”(…) fordelen ved talesprog på skrift må kunne være, at eleverne bagefter rent

faktisk kan ”se”, hvad de har ”sagt”. Dermed kan de gå ind i en vurdering af

deres eget og kammeraternes mundtlige udfoldelser på et mere kvalificeret

grundlag. (…)”

Helt parallelt hertil bemærker et par 4.klasseselever i loggen:
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”Jeg synes det på en måde var sjovt og på en måde kedeligt. Jeg har fået lært

nærmest at tale på en anden måde. ”

”Jeg har lært at kigge på det jeg har skrevet.”

It som rum for eksperimentering med forholdet tale-skriftIt som rum for eksperimentering med forholdet tale-skriftIt som rum for eksperimentering med forholdet tale-skriftIt som rum for eksperimentering med forholdet tale-skriftIt som rum for eksperimentering med forholdet tale-skrift
Et af de analytiske temaer gik på, om hvorvidt projektets anvendelse af chat kunne

give rum for undervisningssituationer, hvor forholdet mellem tale og skrift var un-

dervisningens genstand. Der har været tilløb til det; lærerne noterer fx således:

”Muligheden for at se ”det mundtlige sprog” på skrift - altså fastholde/huske

en samtale giver et godt afsæt til undervisning i forskellen mellem skrift- og

talesprog”

”Chatforløbene, som vi printede ud, var rigtig gode at arbejde med, og de kunne

absolut tydeliggøre forskellen på tale- og skriftsprog.”

”Chat fremmer forståelsen af forskel mellem tale og skriftsprog i den fase, hvor

chatten bruges som grundlag for videre bearbejdning af teksten til fx drama.”

De fleste implicerede lærere ser altså muligheder i den forbindelse. Men flere pe-

ger også på begrænsningerne:

”Chatten alene gør det ikke, men igen mener jeg, der er mulighedmulighedmulighedmulighedmulighed for at tydelig-

gøre forskellige mundtlige kommunikationsformer. Dvs. sammenholdt med

andre eksempler på mundtlighed, vil chatten være en indgangsvinkel til at

arbejde med mundtlige former.”

Interaktion, funktionalitet, procesInteraktion, funktionalitet, procesInteraktion, funktionalitet, procesInteraktion, funktionalitet, procesInteraktion, funktionalitet, proces
I chat-projektet var indbygget, at de skabte tekster skulle have en funktion: dels

indgik de i interaktion med andre elever fra andre skoler, dels anvendtes de som

udgangspunkt for teatermanuskripter.

Det betyder for det første, at teksterne skabes i interaktion med den omkring-

værende verden - i det små i hvert fald. De kommer uden for rummet og skolen -

en begrænsning de fleste mundtlige tekster ellers trækkes med. De mundtlige tek-

ster, der trods alt produceres og bearbejdes i skolen, vil jo normalt ikke komme uden

for klassens rammer. I dette projekt har det været et vilkår, at det skulle de. For det

andet har det været intentionen, at chat-dialoger skulle bruges til noget i det vide-

re forløb. Overalt i lærerdata fremhæves det motiverende og de potentialer, der lig-

ger her.

”Det var helt nyt at chatte i en rolle, som man først havde levet sig ind i via

tekstarbejde og indsigter. Det kan blive en helt ny dimension i danskfaget; en
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slags udvidelse af den varme stol. Her er blot begge parter i ’stolen’. (…)

Så var der krav om at omsætte chatten til drama. Det gik godt og var

særdeles nyskabende. Bl.a. fordi eleverne skulle arbejde med deres drama ud

fra enkle begreber: figur, rum, forløb.

De skulle finde ud af et hvor, et hvor længe og et forløb med en afrunding

og pointe. De valgte overraskende, og jeg kan ikke mindes, at så mange har

ageret så kreativt.”

ChChChChChaaaaat i elt i elt i elt i elt i eleeeeevperspektivperspektivperspektivperspektivperspektivvvvv
På baggrund af elevdata17 fremgår det meget markant, at problemer med teknik og

grej i afprøvningsperioden har været en meget voldsom hæmsko for (de større) ele-

vers udbytte af projektet, i hvert fald således som de definerer det i deres logbøger.

Men ellers er eleverne venlige, imødekommende ”forsøgskaniner”. De fremkom-

mer med mange gode forslag til, hvad man kunne have gjort, anviser løsningsfor-

slag og noterer sig, at de godt kan se mulighederne, hvis altså teknikken osv. osv.

Ganske mange elever noterer fx: ”selve idéen er god”; det er ”en spændende og

anderledes måde at lære på” - men i dette skal man ikke være blind for, at dette

også kan være et udslag af, at ”det (er) meget sjovt at prøve noget nyt og andet end

en almindelig skoledag”.

De virker kort sagt ret loyale over for projektet, men også meget kritiske.

Som antydet ovenfor er et gennemgående tema i logbøgerne en søgen efter

meningen med projektet; hvad skal det være godt for? - hvad kan jeg/vi lære af

det? Ingen nævner noget som helst om mundtlighed som (den mest almindelige)

kommunikationsform, ”mundtlige tekster”, ”talesprog”, ”samtale” eller tilsvarende

begreber fra de aftalte analytiske temaer18. Rollebegrebet og rolle-chat kommente-

res derimod livligt, ligesom kommentarerne til drama-arbejdet oftest er der, hvor

loggen består af andet end enstavelsesord, korte sætninger eller spørgsmålstegn.

”Sel”Sel”Sel”Sel”Selvvvvve che che che che chaaaaatten er en sjotten er en sjotten er en sjotten er en sjotten er en sjov idé, men jeg tviv idé, men jeg tviv idé, men jeg tviv idé, men jeg tviv idé, men jeg tvivvvvvlllller på, her på, her på, her på, her på, hvvvvvor megetor megetor megetor megetor meget
man lærer af det”man lærer af det”man lærer af det”man lærer af det”man lærer af det”
Langt de fleste af de kritiske elever i de større klasser skifter markant signaler i

den del af projektet, hvor undervisningen primært indeholder en vekselvirkning

mellem rolle-chat og drama-aktiviteter. De er tilfredse med arbejdet og deres egen

arbejdsindsats og melder, at det har været ”sjovt”. Dette engagement er naturligvis

vigtigt. Motivation er en forudsætning for at læring kan finde sted. Sammenstiler

man dette med lærernes iagttagelser, er der ingen tvivl om potentialerne.

Som citatet, der er anvendt som overskrift, antyder, er det også her, eleverne for

alvor reflekterer over egen læring. Godt halvdelen af de logbogsskrivende elever
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beskriver denne refleksion - og der er mange forskellige versioner af denne tvivl og

undren:

”Jeg kan ikke se idéen med at lege, at man er en figur fra et eventyr og så chatte

med andre for at skabe en ny historie”.

”Dramadelen var ok sjov, men hvad skal man bruge det til?”

”Noget lort, hvorfor skal vi gøre det?”

”Det var lidt kedeligt at sidde og analysere teksten og jeg kan faktisk ikke se,

hvad vi skulle bruge det til.”

”Måske ville det hjælpe, hvis man fik nogle opgaver, som man skulle løse med

andre over nettet...?”

Det skisma, der tegner sig mellem projektledelsens og lærernes forventninger, prak-

sisrefleksioner og redegørelse for potentialer på den ene side og elevernes skepsis

på den anden, kalder på en udredning. Som perspektiverende, kritisk indspil vil jeg

i det følgende forsøge at skitsere elementer i en sådan.

Rapporten om chat: Chat. En del af børns virkelighed (Børnerådet i 2003) har til for-

mål at bidrage med ”et børneperspektiv i debatten om, og forståelsen af, børn og

chat” ved bl.a. at spørge ind til, hvilke betydninger brugen af chat har for børn i

dag, og se på i hvilke sammenhænge chatten bliver en central beskæftigelse i for-

hold til såvel positive som negative aspekter ved brugen af chat - set fra børne-

højde.

Af rapporten fremgår det, at de fleste børn starter med at chatte i 5. eller 6. klasse.

38 % har således svaret, at de har chattet i 1-2 år, når de går i 7. klasse. Chat er altså

et centralt kommunikationsmiddel og en vigtig beskæftigelse for projektets elev-

gruppe.

De fleste børn/unge sidder hjemme, når de chatter, og undersøgelsen peger på, at

”meget af mystikken og tiltrækningen ved chatten er netop det mulighedsrum, som

åbnes ved, at du sidder alene og anonym ved skærmen.” (ibid., s. 15) 55 % siger, at

de ofte eller altid er alene, når de chatter, og rapporten anfører, at det kunne ”tyde

på, at chat har en underholdningsværdi, som udnyttes, netop når man er alene.

Børnene anfører altså, at en vigtig grund til at være på chatten er, at man får ven-

ner på nettet.” (ibid., s. 21)
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Børnene opfatter ifølge rapporten chat som en aktivitet, ”som i hvert tilfælde i ud-

gangspunktet åbner op for intime samtaler”. Også de emner, der særligt bliver disku-

teret på chatten, understøtter dette billede. Her er det primært venner, fritid, kæres-

ter og sex, som børnene peger på. De intime samtaler har gode kår blandt andet på

grund af muligheden for anonymitet, som børnene fremhæver som en åbning i for-

hold til at slippe nogle af forbeholdene eller hæmningerne. (ibid., s. 7)

Anonymiteten ”sikres” ved at børnene oftest udgiver sig for en anden end sig selv,

således svarer 70 % af børnene, at de ofte eller altid bruger et andet navn, når de er

på chatten, 21 % af de børn, som chatter, svarer herudover, at de ofte eller altid

skriver ting om deres liv, som ikke passer.

Der har været udtrykt bekymring for de ubehagelige oplevelser og reelle risici for

krænkelse af forskellig art, som børn kan komne ud for på almindelige net-chat.

Hertil bemærker rapporten, at ”bekymringen er derfor i høj grad forbundet med

usikkerhedsmomentet og den grå zone mellem virkelighed og løgn, som uden tvivl

er en del af det at være logget på. Men det er samtidig også det, der i et børneper-

spektiv er det særligt fascinerende ved chatten. Konkluderende må man derfor sige,

at chattens formål/berettigelse er netop det ukendte/usikkerhedsmomentet - virke-

ligheden kender børnene, chatten er et frirum fra virkeligheden.”

Lad mig resumere:

Ifølge undersøgelsen er chat et meget almindeligt benyttet medie for projek-

tets aldersgrupper.

Når børnene/de unge chatter, er de oftest:

• alene

• anonyme

• en selvvalgt ”anden”, og chatter om

• personlige ”intime emner”.

ChChChChChaaaaatten er ”tten er ”tten er ”tten er ”tten er ”et fret fret fret fret frirum frirum frirum frirum frirum fra virka virka virka virka virkeligheden”eligheden”eligheden”eligheden”eligheden”.....
I ”Chat – identitet, krop og kultur” (Holm-Sørensen 2001) skelnes mellem virkelig-

heds- og fiktionsorienteret chat:

”Typisk starter børn med den virkelighedsorienterede chat, som er den form for

chat, hvor man ikke digter, men chatter ud fra sit ”virkelige liv”” (s. 19). Den fiktions-

orienterede chat er den form for chat, ”hvor barnet påtager sig en rolle og afprøver

den i forhold til sin chatpartner, hvor det at agere uden ansigt skaber muligheder

for at påtage sig andre identiteter og afprøve muligheder og grænser.” (ibid.).
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Altså:

• De mindre børn, som debuterer, anvender chatten virkelighedsorienteret.

• De større, øvede anvender den fiktionsorienteret.

Også Børnerådets rapport spørger om meningen med det hele. Den peger selv på,

at det, som foregår på chatten, ”synes at være små former for identitets-tests og

afprøvning af hvem eller hvad man også kunne være. Dette kan ses som et led i de

mere omfattende ændringer og afprøvninger, som hører med til det at ”blive sig

selv” eller måske at ”finde sig selv” eller ”vælge sig selv” blandt mange forskellige

mulige, personlige positioner. Det vil sige, at det også bliver en afprøvning i for-

hold til hvilke positioner, som viser sig funktionelle for den enkelte, og hvilke posi-

tioner som kan integreres på en konstruktiv vis i forhold til resten af barnets måde

at være i verden på.” (s. 14)

Denne tankegang ligger ganske nær på således, som nogle af de deltagende lærere

ser potentialerne i projektet; se fx det tidligere citerede:

”Det var helt nyt at chatte i en rolle, som man først havde levet sig ind i via

tekstarbejde og indsigter. Det kan blive en helt ny dimension i danskfaget; en

slags udvidelse af den varme stol. Her er blot begge parter i ’stolen’.”

Eller: ” At rollechatte er en helt anden måde at kommunikere på, som minder

om en rolleleg.”

I Chat – En del af børns virkelighed perspektiveres undersøgelserne bl.a. ved at rela-

tere til Birgitte Holm Sørensens omfattende forskning i børn og medier. I Holm Sø-

rensen 2001 genfindes bl.a. rapportens bud på, hvorfor børn finder det menings-

fuldt at chatte; her konstateres, at grunden til at børn vælger at bruge chatkanaler-

ne, og finder det ”relevant og meningsfuldt” er, at chatten ”giver børnene en mu-

lighed for legende at afprøve deres mangeartede eller multiple identiteter, som de

mere eller mindre bevidst anvender, og som de samtidig udvikler i chatprocesserne.”

(s.18)

Legen er altså en del af børns og unges identitetsdannelse, og chat er en særlig

”verbaliseret leg, hvor der (...) foregår en pendling mellem fantasi og virkelighed.”

(ibid. s. 21)

Denne leg har nogle specielle fordele frem for andre lege i fiktive rum (som fx

drama) og frem for de farlige afprøvninger i virkeligheden:

”På chatkanalerne har man ikke blot skriftlighedens distance, men også anony-

miteten, som ses at give nogle muligheder. Ansigt til ansigt mødet afføder ofte ge-

nerthed, som kan være hindrende for udfoldelse. Nogle børn betragter fraværet af
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kroppen som en gevinst. (…) De fremhæver generelt kroppens fravær som en mu-

lighed for at udtrykke sig mere i overensstemmelse med sig selv, ”som man er” (…)

Man lægger således vægt på friheden ved fraværet af kroppen”. (ibid. s. 22-23)

Chat er altså bl.a.:

• identitets-tests og afprøvninger: at ”blive sig selv”, ”finde sig selv” eller

”vælge sig selv” blandt mange forskellige mulige, personlige positioner,

• en pendling mellem fantasi og virkelighed,

• friheden ved fraværet af kroppen.

Overfor disse muligheder står elevernes undren over projektets brug af chat i

læringsmæssig sammenhæng. Og overfor projektmålenes gode intentioner står ele-

vernes logbogsførte registrering af en række forhold19:

• Undren over relevans: ” Jeg kan ikke se idéen med at lege, at man er en

figur fra et eventyr og så chatte med andre for at skabe en ny historie.”

• Konstatering af tomgang: ”Jeg kan ikke se, hvad man får ud af det i

forhold til, hvis man lavede det som rigtige samtaler i stedet for chat.

Man har en følelse af, at intet foregår.” - ”Da vi havde chattet et stykke

tid, blev det også kedeligt...”

• Mangel på ”seriøsitet”: ”Det var ikke nemt at tage seriøst, det at man

skulle lave en slags rollespil!” - ”Det er sindssygt useriøst, der er ikke

én, der er seriøs.” - ”Det var sjovt at chatte, men det var også lidt svært

at tage det alvorligt. I starten prøvede man at leve sig helt i rollen, og

chatten blev også ret god, men de andre, vi printede, var temmelig

fjollede.”

Og med hensyn til den litterære chat-rolle:

• Oplevelsen af at det er svært at ”blive i rollen”.

• Følelsen af begrænsning fordi ”det var nogle svære personer”.

• Oplevelsen af ”fiktiv mobning”: det svære i at påtage sig - og holde - en

usympatisk rolle (fra en litterær tekst): ”Man kunne ikke udføre sin rolle

som ”Vagn”, uden at folk blev sure og loggede af”.

Der er ingen tvivl om, at man her er vidne til et sammenstød mellem på den ene

side et projekts velbegrundede præmis om, at chat i kraft af at være målgruppens

medie må indeholde læringsmæssige potentialer og på den anden en hel del ele-

vers undren og modstand.20

Lad mig derfor endnu engang se på nogle af de karakteristika, som artikler og un-

dersøgelser har angivet for chatten.
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Når børnene/de unge chatter, er de oftest alene, anonyme, en selvvalgt anden

og chatter om personlige og ”intime emner”. Chatten er ”et frirum fra virkeligheden”,

identitets-tests og afprøvninger: at ”blive sig selv”, ”finde sig selv” eller ”vælge sig

selv” blandt mange forskellige mulige, personlige positioner, en pendling mellem

fantasi og virkelighed, friheden ved fraværet af kroppen.

I projektet har der været nogle fundamentalt andre vilkår:

• Børnene var ikke alene.

• De var ikke anonyme. (Det brød sammen, når der skulle chattes inden

for klassens rammer).

• De havde ikke valgt deres fiktive figur.

• De skulle/kunne ikke chatte om intime emner.

• Det var ikke en pendling mellem virkelighed og fiktion, men mellem

(litterære teksters) fiktion og fiktion.

• Rollechatten blev offentliggjort.

• Rollechatten fik krop i dramasekvenser.

• Rollechatten var ikke et frirum fra virkeligheden og

• blev ikke oplevet som identitets-test eller -afprøvning.

Det er med andre ord nogle voldsomme brud med chat-genren, således som børn og

unge i ganske mange undersøgelser har karakteriseret den.

Jævnfør mine tidligere bemærkninger om elevernes egne fastholdelser af en

skolificering af rollechatten bl.a. gennem sproget, opstår der tilsyneladende ud af

denne brydning en ny genre: ”undervisnings-chat” eller ”skole-chat”.

Spørgsmålet er så, om det var det, der var meningen? Får de læringspotentialer,

der var udgangspunktet, mulighed for at udfolde sig? Spørgsmålet er også, om de

potentialer overhovedet kan udfolde sig, når it anvendes inden for en relativ lineær

forståelse af læringsmåder. Hvad er man oppe imod? Hvad skulle man så have gjort?

Det vil jeg komme ind på sidst i artiklen.

I første omgang kan man karakterisere projektets styrke som det at etablere et møde

mellem institutionaliserede undervisnings- og læringsintentioner og den digitale

tids elever i et af deres foretrukne medier. Projektet viser glimtvis, at elevernes

fascination af mediets muligheder i vekselvirkning med mediets evner som red-

skab og eksperimentarium kan danne basis for arbejdet med danskfagets kerne-

begreber: sprog (her det mundtlige) og litteratur (her i form af analyse og med-

digtning). Svagheden er imidlertid, dels at dette udviklingsprojekt placeres midt i

en institution, der endnu ikke for alvor tænker i digitale læringsstrategier, dels at

netop genren chat (og de roller man spiller her) tilhører de unges private område.
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Her skal tænkes anderledes, bl.a. må udgangspunktet for udvikling af nye digitale

undervisningsformer være en stor følsomhed over for de unges klare genrekendskab

og genreforventninger til ”egne” genrer.

Netbaseret nNetbaseret nNetbaseret nNetbaseret nNetbaseret narrarrarrarrarraaaaatititititivivivivivitettettettettet
Princippet for redegørelsen for det andet undersøgte projekt ”Mus og muser” vil i

det følgende være at søge projektets vækstpunkter og beskrive det, der i relation til

de opstillede mål, peger fremad - fx ved at lade de tekniske problemer ligge.

Masker og filtreMasker og filtreMasker og filtreMasker og filtreMasker og filtre
Jeg har tidligere været inde på, at mundtlige tekster af lærere og elever kan ople-

ves som værende særlig ”private”. I dette udviklingsprojekt tyder meget på, at it

har fungeret som et ”filter” (som flere lærere kalder det) igennem hvilket, feltets

aktører bliver i stand til (alligevel) at se på egne mundtlige tekster; flere af de

mundtlige ydelser er endog rollers replikker - altså dobbelt filter: det er jo ikke mig,

men rollen, det er jo ikke mig, men det er lyd på en pc; et element i lighed med

chat-projektets ”masker”.

Som tidligere bemærket, bliver det altså først med den (hurtige og interessante)

pc, at mundtlige ydelser kan blive så objektive, at man kan ”se” dem, trods det at

båndoptageren længe har eksisteret som en mulighed.  Som en lærer anfører i et

interview:

Lærer: ”(…) det gør det mere legalt at gå ind og rette, fordi man kan jo også

rette i det; man kan høre det igen og igen. De kan selv høre, at hvis man havde

sagt sådan og sådan, så havde det måske været nemmere at forstå. (…) man

retter meget på, om man taler tydeligt. Jeg har da haft flere elever, hvor jeg

har hørt deres historie, og har måttet fortælle dem, at jeg faktisk ikke forstod,

hvad de sagde, for de mumler. (…) Det ville de tage meget mere fortrydeligt op,

hvis jeg gjorde i klasseundervisning. (…) Hvis jeg sagde: ”Hvad er det for en

mumlen, du må altså lære at udtale de der ord korrekt, for jeg kan ikke forstå

det. ”Der er noget med maskinen der og mikrofonen, (…) jeg rammer dem ikke

så personligtpersonligtpersonligtpersonligtpersonligt.”

En kollega noterer i sin logbog:

”Flere af opgaverne ville under andre forhold have gjort eleverne generte og

usikre, men elementerne af it har indskudt et filter, så eleverne ikke føler, det

er dem personligt,personligt,personligt,personligt,personligt, som performer, men at de er en del af et større spil, som

ikke ligger helt så tæt på deres personpersonpersonpersonperson. ”Læg her mærke til den tydelige under-

stregning af at ”person” og ”personlighed” kommer på afstand.
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I drama som metode fremhæves det tit, at ”rollen” giver en slags beskyttelse: det

er ikke mig, det er én jeg spiller - og dermed giver rollen også en frihed til at udfor-

ske sig selv via ”den anden”. Dette helt fysisk at påtage sig den andens identitet

kan imidlertid være vanskeligt og pinagtigt for nogle, jævnfør chat-dramatiserin-

gerne. Med den narrative lydcollage overvindes denne hurdle, idet der her skabes

mulighed for en slags dobbelt beskyttelse i kraft af, at rollen udelukkende forefin-

des i elektronisk form. Lærer D forklarer det således:

” (…) For mange var det en meget svær ting (at lave rollespil i dramaform) både

det at stå frem selvfølgelig, men det er også en meget svær ting at give kritik og

være præcis, fordi det ikke bliver hængende, det forsvinder så hurtigt. (…) Det er

svært at forholde sig til dem, der var på scenen, (og de) har svært ved at modtage

kritik, fordi det ligesom er meget mere sammenbundet med deres måde at agere

på. Det er meget tæt forbundet til hele deres person. Så de tager kritikken meget

personligt, og har mange gange lidt svært ved at klare det, og de andre har svært

ved at være konstruktive med den kritik, de så giver.

Hvorimod jeg synes, jeg oplever, at når vi indspillede nogle af de her scener, så

er de blevet utrolig selvkritiske og konstruktive; de ville vende tilbage og de hørte

igen og de lavede om; og de havde jo ro og tid til at gå ind og arbejde med en kon-

kret ting (…) De sagde selv, at de oplevede, at de var meget selvkritiske. Pludselig

var det mig, der nogle gange var stopklodsen, der sagde, nu er det nok, det er godt

nok, nu skal I ikke lave det om mere. (…) Jeg tror ikke, vi var kommet i nærheden af

(det) på samme måde, hvis det havde været sådan nogle fremlæggelser på plad-

sen, hvor vi havde stået med publikum.”

Som det ses af det sidst citerede giver ”filteret” en række faglige gevinster:

• det bliver til at bære at høre sig selv

• være kritisk distanceret og

• redigere.

Pc’Pc’Pc’Pc’Pc’en fasthoen fasthoen fasthoen fasthoen fastholderlderlderlderlder
”Det er helt klart, at det, at de selv kan høre, hvis de indtaler en kedelig tekst,

kan få dem til blive bedre til at udtrykke sig mundtligt.” (logbog lærer).

”At vi indtaler lyden på computeren gør, at lyden ikke forsvinder! Den mundt-

lighed,  som normalt er meget flygtig, bliver pludselig fastholdt. Man kan høre

den igen, komme med respons og redigere i lyden.” (logbog lærer).

Også i mus-projektet beskriver lærere altså, at det mundtlige sjældent har været

undervisningens genstand i deres praksis bl.a. fordi, det opleves som ”flygtigt” (ci-
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tat ovenfor) og dermed ikke til at fastholde i undervisning. Med pc’en som ”fasthol-

der” sker der noget. Når jeg spørger om, hvordan man kan forklare, at man på den

ene side er forpligtet til at undervise både med og ikke mindst i det talte sprog,

men på den anden side viser al erfaring og en del undersøgelser, at det gør man

faktisk ikke, svarer en lærer fx således:

”Jamen, det kan måske hænge sammen med, at det er svært at … det hænger

nok sammen med, at det er sådan et ”her-og-nu”. Hvordan skal jeg forklare

det? - det er noget med, at man ikke kan vende tilbage, at fordybelsen har været

svær - at være præcis omkring det; det har været svært.”

Arbejdet med de selvproducerede mundtlige tekster kan igennem fastholdelsen og

elevernes procesorienterede respons give mulighed for udvikling af mundtlig kom-

munikativ kompetence.

Pc’Pc’Pc’Pc’Pc’en skaber funktien skaber funktien skaber funktien skaber funktien skaber funktionononononalialialialialitettettettettet
Anvendelsen af it betyder, at den mundtlige tekst hurtigt kan videregives til mod-

tagere uden for klasserummet lige som i chat-projektet. Såvel elevernes indledende

øvelser med lyd og tale som deres endelige udgaver af deres billed- og lydhistorier

er blevet udvekslet og offentliggjort skolerne imellem.

Med andre ord opnås på denne måde en funktionel situation, og i dette projekt

har det været helt selvfølgeligt at sende mundtlige tekster til hinanden på tværs

af skoler til inspiration og konstruktiv kritik.

Lærer: ”Jeg har kunnet lægge mærke til, hvordan grupperingerne har fungeret

-  og jeg vil sige, på en eller anden måde har de skullet arbejde sammen om en

opgave, og det, at de vidste, at det skulle sendes ud, har haft en betydning. Det

skulle bruges til noget.”

Som en lærer anfører: "Det særlige ved at anvende it i denne kontekst, ud over

at integrere lyd og billede, er at det netop giver ”mulighed for et samarbejde,

som ikke er geografisk bestemt”.

Pc’Pc’Pc’Pc’Pc’en gien gien gien gien givvvvver mer mer mer mer mundundundundundtlige tektlige tektlige tektlige tektlige tekster prodster prodster prodster prodster produkt-karukt-karukt-karukt-karukt-karakterakterakterakterakter
Flere deltagende lærere peger på, at det, at processerne afkaster ”produkter”, som

man kan forholde sig til, åbner mulighed for, at mundtlige tekster overhovedet bli-

ver diskuteret, revideret og evalueret.  En proces man ikke føler er mulig i den al-

mindelige skoledag:

Lærer: ”Jeg mener, man kan få et færdigt produkt. (Eleverne) bliver opmærk-

somme på en eller anden ting, som de arbejder med. De kan gå ind og ændre,
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og det bliver synligt for dem, hvordan det var fra starten. De har hele arbejds-

fasen og så det færdige produkt. Selvfølgelig kunne man også sige, at man, hvis

man arbejdede med en båndoptager kunne lave det om en hel masse gange,

men jeg synes, det er fint, den der proces med, at det er visuelt og synligt. (…)

Børn har svært ved at give kritik, og man genspiller ikke, hvis man hører en

fortælling, så den der gentagelse, som i det skriftlige, hvor man bedre kan rette

og sige: ”Prøv at skrive det om.”. Den er der ikke. (…) Båndoptageren har ganske

vist eksisteret, men det er en langsommelig proces. Det bliver tit en klasse-

aktivitet, hvorimod det skriftlige… - det bliver tit en aflevering og en sag mellem

den enkelte og læreren. (…) Der kan også være nogle ting, man læser op, men

hvis man nu har nogle klasser med 26 i, så kan det være en meget langsommelig

proces i forhold til det skriftlige, hvor vi nogle gange kan vælge og sige: ”Nu

hører alle, hvad der er skrevet, nu læser vi det højt, nu tager vi udsnit og læser

højt” eller ”Nu fortæller vi, hvad vi har skrevet”, hvorimod det andet, det ville

være meget langsommeligt. (…) Det skriftlige er både en proces mellem klasser

og den enkelte, men det er også mange gange en proces mellem læreren og så

det enkelte barn. Der kan man sådan lidt mere skifte, hvorimod man afleverer

sjældent noget fra båndoptageren.”

ProcesorienteringProcesorienteringProcesorienteringProcesorienteringProcesorientering
I det pædagogiske oplæg og i materialets enkelte opgaver er der meget bevidst ”ind-

bygget” procesorientering. Undertegnede har i skrift og tale21 slået til lyd for, at der i

undervisningen i mundtlighed netop bliver arbejdet på denne måde. En af projekt-

lærerne udtrykker det således: ” (…) det her er en slags procesorienteret mundtlighed,

og så har det på den måde nogle af de samme kvaliteter, som når man arbejder på

procesorienteret skriftlighed: man synliggør de steder, hvor man kan gøre noget bedre

og så arbejder man med det.” Og, kunne man tilføje, forudsætningen for de mulighe-

der for respons, korrigering og refleksion, der er betegnet som karakteristiske ele-

menter for projektet, er simpelthen det procesorienterede.

En lærer udtrykker det således:

”Med it visualiseres mundtligheden, og der kan redigeres og arbejdes konkret

med teksterne. Det er derfor også oplagt at arbejde med procesorienteret mundt-

lighed.” En anden: ”Man kan høre den igen, komme med respons og redigere i

lyden. Derved åbnes der mulighed for at arbejde procesorienteret med mundt-

ligheden.”

Det kan altså lade sig gøre.
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Åbne opgÅbne opgÅbne opgÅbne opgÅbne opgaaaaavvvvvererererer
Det lovbefalede krav om undervisningsdifferentiering har vist sig at få gode mulig-

heder for at blive opfyldt i et projekt af denne type. Såvel de indledende opgaver

som arbejdet med internetbaseret narrativitet har karakter af ”åbne opgaver”. Det

betyder, at elever inden for samme ramme kan arbejde meningsfuldt og udfordrende

- uanset fagligt niveau. Det betyder også, at opgaverne har givet anledning til, at

læreren bevidst har kunnet sammensætte grupper med henblik på at anvende og

udfordre de enkelte elevers særlige kompetencer.

På mit spørgsmål om hvad der har været bemærkelsesværdigt for den enkelte læ-

rer i mus-projektet i forhold til den undervisning og de elever, som man ellers ken-

der før projektet, svares fx således:

”To ting. Dels synes jeg, man snakker jo så meget om undervisningsdifferen-

tiering og hvordan kan det lade sig gøre, og at det er for besværligt for læreren.

Hvis man forstår begrebet sådan, at eleverne lærer på det niveau, de er, eller de

får udbytte af det arbejde, man arbejder med, at de da får det udbytte, som de

kan, i forhold til de evner, de har, så synes jeg, at det her er et godt projekt,

fordi man da løser en opgave, som kan løses meget simpelt, hvis man vil det,

men som også kan løses ret raffineret, og der synes jeg, undervisningsdifferenti-

eringen kommer ind.

Den anden ting er aktivitetsniveauet. Det har været bemærkelsesværdigt, at

alle elever har været aktive. Alle kan være aktive lige meget også selvom, at

man måske har faglige vanskeligheder, nu nævnte jeg for dig, at jeg har en

elev, der har problemer med at skrive og som derfor går til specialundervisning

og tit sådan ikke kan være med, men i det her har han været med på lige fod.”

En anden lærer bemærker:

”Med hensyn til differentiering, så har min del af det været, at jeg har sam-

mensat grupperne sådan, at jeg vidste, at der var nogle, som havde styrkesider

inden for forskellige ting. Der har været nogle, som har haft meget let ved at

skrive og digte, (…) i hvert tilfælde nogle, som har haft let ved at formulere sig,

og nogle der har haft problemer med at formulere sig i samme gruppe, og så

har jeg bevidst tilført nogle, som var meget glade for it, meget glade for at

prøve nogle ting af og lege med nogle ting inde i computeren og haft naturlig

tilgang til det. Jeg har også tænkt på, at nogle er fødte skuespillere, og nogle

har haft meget meget svært ved det, og på den måde har jeg differentieret; det

er min del af det. Jeg har også sagt til børnene, at grupperne er sammensat

bevidst, sådan så jeg vidste, at de kunne bruge hinandens styrker (…) blive bedre

på deres svage punkter og samtidig bruge hinandens styrkesider.”
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De tosprogede: mDe tosprogede: mDe tosprogede: mDe tosprogede: mDe tosprogede: mundundundundundtlighed der kan ses!tlighed der kan ses!tlighed der kan ses!tlighed der kan ses!tlighed der kan ses!
Et andet meget interessant aspekt er, hvordan arbejdet med det mundtlige for de

tosprogedes vedkommende i dette regi bliver synligt - og muligt.

En lærer bemærker:

”Når jeg ser på hele børnegruppen, ja, så er det nok dem (de tosprogede), der

har haft det sværest i forløbet, men også dem der har flyttet sig mest. Det, der

var svært for dem, er netop at formulere sig klart og tydeligt, at gøre sig

forståelig i forhold til dem, man henvender sig til og signalere det med sproget,

man ønsker at signalere.”

Brugen af it har gjort, at det mundtlige kan høres og ses. Det bliver en tekst, der

kan blive gennemlyttet og iagttaget: man kan, som en lærer siger, ”vende tilbage

til lydene”.

”Her er det jo lyd, der kan gentages, som normalt ikke bliver hængende nogen

steder. (…) Og det er hurtigt at vende tilbage, at klippe ud og sætte ind. Det

giver os mulighed for at vende tilbage og bearbejde nogle ting, som vi ellers

har svært ved at få fat i.”

Det falder projektets lærere særligt svært at arbejde med de tosprogedes mundt-

lige ydelser. Som læreren siger:

” De får tosprogsundervisning - i dansk er det meget svært for mig at hjælpe

dem i mundtlighedsprocessen; det er langt nemmere skriftligt.  Jeg har i hvert

tilfælde haft langt lettere ved det, når det er skriftligt, for der er der nogle

grammatiske ting at forholde sig til.”

Gennem arbejdet med mundtlighed som speak og replik samt gruppens proces med

responsgivning herpå opnås i dette projekt nogle markante fordele – og resultater:

”Her er en langsomhed, der gør, at de tosprogede kan ændre nogle ord. De har

jo mulighed for at gå ind og kigge på deres sprog og (…) blive bevidst om det.

De andre i gruppen kan måske se, at en bestemt sætning, simpelthen ikke er

til at forstå: ”Vi kan ikke forstå, hvad du siger; vi kan ikke høre, hvad du siger.

De to ord flyder næsten sammen. Hvis vi ikke havde kendt den her ´speak´, så

ville vi ikke kunne forstå, hvad du siger; om igen.””

Resumerende bemærkes det, at det har været en meget stor udfordring for de to-

sprogede:

”Det har været rigtig godt for dem. De er ikke blevet perfekte, men de har flyttet

sig meget. De har virkelig lært sig nogle ting og kæmpet. De har brudt nogle
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grænser, som de ikke havde brudt, hvis vi ikke havde haft den her ”langsomhed”

i det, som it har givet os mulighed for at have.”

Endnu et vækstpunkt.

PerspektiPerspektiPerspektiPerspektiPerspektivvvvver på ier på ier på ier på ier på it i danskt i danskt i danskt i danskt i danskundervisningenundervisningenundervisningenundervisningenundervisningen
”Er de måder som mange børn og unge opfører sig på i de pædagogiske institutio-

ner et signal om at nu må vi stramme op - altså et traditionelt opdragelses- og dis-

ciplinproblem, eller er det et fingerpeg om, at tiden er inde til at nytænke hvad en

læringskultur må organisere sit læringsmiljø i relation til, når opgaven er (og det

kan ikke siges tilstrækkelig mange gange) at skabe de bedst mulige forudsætnin-

ger for at børnene og de unge kan handskes med de udfordringer, det digitale sam-

fund vil stille dem over for uden for og efter tiden i institutionerne?” spørger Søren

Langager22 (i Langager 2003, s.205).

Han svarer bl.a., at det kommer an på, hvordan de digitale medier som lærings-

ressource tolkes. Og beskriver i et optimistisk perspektiv, hvorledes børns og un-

ges orienteringsforsøg i omverden og verden, deres identitetsafprøvning og selv-

bekræftelse i en it-integreret opvækst præger deres læringsmåder. Dette burde få

betydning for den måde hvorpå it anvendes, for som han skriver:

” (...) de digitale medier har allerede i dag langt større indflydelse på dagligda-

gen end de fleste forestiller sig. I løbet af de senere år har de digitale kommuni-

kations- og interaktionsveje via mobiltelefoner, SMS, Internettet og hyper-

linkstrukturer, e-mail og asynkrone kommunikationsmodi (…) allerede vundet

indpas i de måder, hvorpå især børn og unge handler i den sociale verden. Store

dele af kontroverserne i skolen og uddannelsesinstitutionerne mellem lærings-

miljøets forventninger og elevernes væremåder rummes i, at ”den industrielt

opbyggede uddannelsesinstitution” møder ”den digitale tids elever”. (ibid. s. 196).

Derfor vil de digitale mediers udfordring til pædagogikken bl.a. stå mellem det, han

kalder ”en redskabstænkning i traditionel undervisning”, og en didaktik, der anven-

der mediet som middel til ”anderledes læring”, som han betegner ”den digitale tids

læringsveje”.

Et it-baseret materiale der lægger op til et samspil mellem ”den digitale tids

børn og unge” og den sidstnævnte fortolkning af it som læringsressource vil, på

denne baggrund have store muligheder, ifølge Langager.

I chat-projektet har man kastet sig ud i at afprøve didaktiske muligheder i en af de

genrer, der er dybt integreret i den digitale tids elever. Problemet er imidlertid - i

hvert fald hvis vi følger Langager - at det er foregået i den ”industrielt opbyggede

Mads Th. Haugsted



31Cursiv nr. 2, 2008

uddannelsesinstitution”. Projektets endelige form vil det formentlig først få i en

fremtidig didaktik, der bevidst anvender mediet som middel til ”anderledes læring”

i en (mig endnu ukendt) undervisningsform, der langt mere radikalt integrerer og

anvender læringsformer afledt af elevers medieforbrug og deraf udledte lærings-

stil. Feltet ligger åbent for et kreativt møde mellem visionære it-fantaster og ligeså

visionære, garvede didaktikere.

Projektet gik bl.a. ud på, at skolen ville lære eleverne noget gennem elevernes

eget medie, men hvis man følger tanken om, at pædagogikkens udfordring ikke

mindst ligger i at kunne anvende børn og unges digitale kommunikationsmåder, ja

endog livsmåder som pædagogisk ressource, kunne man hævde, at et sådant chat-

projekt først lykkes, når skolen lærer noget af elevernes medie. Men er det overho-

vedet en reel - endsige ønskelig - mulighed?

I ”Mus og muser” kan man af lærernes logbøger konstatere et meget højt aktivitets-

niveau blandt eleverne kombineret med, eller affødt af en høj grad af motivation. I

data peger lærerne på flere årsager hertil, herunder også den aldrig svigtende ”ny-

hedens interesse”. Ser vi imidlertid bort herfra, anfører en del lærere mediets ”nær-

hed” og en læringsstil afledt af elevernes medieforbrug:

Lærer: ”Jeg tror aldrig, jeg har kørt så langt et forløb, hvor der ikke er nogen,

der er blevet træt af det, og det er de ikke blevet. Hvis jeg gav dem 10 eller 15

timer mere, så ville de sige ”juhu.” …de føler et eller andet tiltrækning til den

computer. Jeg tror, det er noget med, at det jo også er en stor del af deres hverdag

normalt, det er jo det, mange af dem i hvert tilfælde bruger en stor del af tiden

på, også når de kommer hjem. De sætter sig ved computeren, og jeg tror den

der skiften hele tiden … de kan lave ved en computer, ved ligesom at zappe på

fjernsynet, den kan de også lave her. De kan flyve rundt i det, så er de på

Internettet, så laver de de her billeder, så søger de en anden tekst, og så taler de

lyd ind - og der arbejder de også med at indtale noget og finde noget lyd, der

passer til det, som de så mixer sammen, hele det der klip, klip, klip, det tror jeg,

de får ved computeren. (…) Det ligner den verden, de ellers lever i, som de har,

når de kommer hjem, eller i hvert fald langt de fleste, de har computeren, de

spiller, det ligner også den arbejdsform, vi har arbejdet med, det ligner det, de

vælger at lave, når de kommer hjem".23

I relation til denne beskrivelse af elevernes motivation og aktivitetsniveau kan man

pege på ungdommens væren-i-verden-forståelse, som bl.a. Rheingold (Rheingold

2002) og herhjemme Langager (bl.a. i Langager 2003) har introduceret. Den der ”skif-

ten hele tiden - flyven rundt i det: så på Internettet, så lave billeder, så søge tekst,
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så tale lyd ind, så finde lyd der passer til; hele det der klip, klip, klip”, læreren be-

skriver ovenfor som en motiverende faktor, synes at være en beskrivelse, der er

meget tæt på Rheingolds tanke om unges måde at orientere og løbende positio-

nere sig i den nære verden (ved bl.a. SMS og chat) og den store (internetsurfing). En

konstant bekræftelse af at være til ved at være på - ved at være på lige nu, uafhæn-

gig af den situationelle kontekst - det være sig i S-toget, til fest eller: i skolen. Ma-

terialet aktiverer altså tilsyneladende mange elevers særlige måde at lære sig på.

Hvis vi følger Langagers tanke om, at pædagogikken kan lade sig udfordre af de

unges digitale kommunikationsmåder, kunne man hævde, at denne konstante - til-

syneladende kaotiske - kommunikationsform er integreret i den måde, den digitale

tids elever lærer (sig) på. Det er nærliggende at tolke elevernes engagement som

et udslag af, at materialet netop har lagt op til - og opnået - at mange elevers digita-

le læringsstil har været bragt i anvendelse.

To projekter, to forsøg - vidt forskellige, men begge illustrerer de bl.a., hvordan

undervisningens form præger indholdet i undervisningen: mundtligheden er på

dagsordenen, den er blevet digitaliseret, og nye genrer opstår ved integration: den

netbaserede lydfortælling og som konsekvens: den skolske chat.
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SummarySummarySummarySummarySummary
This article describes two research and development projects in the Danish primary

school.  Personal computers were used as tools for developing pupils’ oral expression

and for training their consciousness of the spoken (mother tongue) language in

different contexts (oracy).

It concludes that spoken language (and its genres) - mostly transient and ran-

dom as a subject in class - becomes visible and concrete; working with rhetoric

understanding and training as well as with pupils’ understanding and consciousness

of use of the spoken language may profit by utilizing this possibility. The project

also indicates how computers may contribute to spoken language becoming not

only a tool in teaching, but the subject of teaching.

Udvikling af mundtlig kommunikativ kompetence gennem it?

Mads Th. HaugstedMads Th. HaugstedMads Th. HaugstedMads Th. HaugstedMads Th. Haugsted

Ph.d., lektor

Forskningsenheden for tekstpædagogik, sprog og kommunikation

Institut for Curriculumforskning

Danmarks Pædagogiske Universitetsskole ved Århus Universitet

mads@dpu.dk



34 Cursiv nr. 2, 2008

ReferencerReferencerReferencerReferencerReferencer
AndresenAndresenAndresenAndresenAndresen, B., B. & Sørensen, B., H. (1994): Multimedier og undervisning. Evaluering

af Undervisningsministeriets mediekontors udviklingsarbejder 1992-93. Under-

visningsministeriets mediekontor.

Børnerådet Børnerådet Børnerådet Børnerådet Børnerådet (2003): Chat. En del af børns virkelighed.

CederstrømCederstrømCederstrømCederstrømCederstrøm, J. & Qvortrup, L. & Rasmussen, J. (Red.) (1993): Læring, samtale, organi-

sation -Luhmann og skolen, Unge Pædagoger, København.

UndervisningsministerietUndervisningsministerietUndervisningsministerietUndervisningsministerietUndervisningsministeriet, Fremtidens danskfag (2003).

HansenHansenHansenHansenHansen, P. m.fl. (1996): Internet i undervisningen. Forlaget Tenakel. Aarhus.

HaugstedHaugstedHaugstedHaugstedHaugsted, M., T. (1996): Sprog på spil. Handlende mundtlighed og drama. Dansk-

lærerforeningens Forlag, København.

HaugstedHaugstedHaugstedHaugstedHaugsted, M., T. (1997): ”Sprogspil” I KvaN, 47, 17. årg.

HaugstedHaugstedHaugstedHaugstedHaugsted, M., T. (1998) (Red.): Anslag. Teater- og dramafagets didaktik og metode

Danmarks Lærerhøjskole, København.

HaugstedHaugstedHaugstedHaugstedHaugsted, M., T. (1999a): Handlende mundtlighed. Mundtlig metode og æstetiske

læreprocesser, Danmarks Lærerhøjskole, København.

HaugstedHaugstedHaugstedHaugstedHaugsted, M., T. (1999b): Procesorienteret mundtlighedspædagogik? Arbejdspapirer

nr. 26. Skolefag, Læring og Dannelse. DLH.

HaugstedHaugstedHaugstedHaugstedHaugsted, M., T. (2000a):”Talte tekster - mundtlighed og undervisning” i Dansk i

dialog, artikelsamling, 2000, Dansklærerforeningen (Red. Esmann, Rasmussen,

Wiese).

HaugstedHaugstedHaugstedHaugstedHaugsted, M., T. (2000b): ”Sproget som kilde til personlig og kulturel identitet”. I:

Forskningstidsskrift fra DLH, 4. årg., nr. 5. februar 2000 ”Læringslandskaber”.

HaugstedHaugstedHaugstedHaugstedHaugsted, M., T. (2001a):”Klare mål – mundtlighed og undervisning ” i Dansk 2/01,

Dansklærerforeningen.

HaugstedHaugstedHaugstedHaugstedHaugsted, M., T. (2001b):”Theatre and drama as an integral element of the

teaching of oracy” i Nordic Voices, IDEA Publications.

HaugstedHaugstedHaugstedHaugstedHaugsted, M., T. (2001c) “Mundtlighed”. I: Undervisningsvejledning til faghæfte for

modersmålsundervisning, Undervisningsministeriet.

HaugstedHaugstedHaugstedHaugstedHaugsted, M., T. (2002): Mund dog. (Lærebogsmateriale om mundtlighed til gymna-

siet og folkeskolens ældste klasser), Alinea.

HaugstedHaugstedHaugstedHaugstedHaugsted, M., T. (2003): ”Sprogfagene og det mundtlige rum”. I: Sprogforum, nr. 25,

2003.

HaugstedHaugstedHaugstedHaugstedHaugsted, M., T. (2004a): ”Mundtlighed og didaktik”. I Schnack, K. (Red.) Didaktik på

kryds og tværs, DPUs Forlag.

HaugstedHaugstedHaugstedHaugstedHaugsted, M., T. (2004b): ”Mundtlighed”. In G. Ingerslev (Red.): De mange mulighe-

der. Undervisningsministeriet.

HaugstedHaugstedHaugstedHaugstedHaugsted, M., T. (2004c): Taletid, Alinea.

HermansenHermansenHermansenHermansenHermansen, M. (1996): Læringens univers. Forlaget Klim. Århus.

Mads Th. Haugsted



35Cursiv nr. 2, 2008

HetmarHetmarHetmarHetmarHetmar, V. (2003): ”Kulturformer som didaktisk kategori”, I Schnack, A. (red):

Didaktik på kryds og tværs, DPUs Forlag.

KvaleKvaleKvaleKvaleKvale, S. (1996): InterViews. An Introduction to Qualitative Research Interviewing.

Sage Publications, Inc.

LangagerLangagerLangagerLangagerLangager, S. (2003) ”Digitale læringsveje - om mulige læringsveje i den digitale

tidsalder”, i Mathiasen, H. (Red): It og læringsperspektiver, Alinea.

PerregaardPerregaardPerregaardPerregaardPerregaard, B. (2003): Må vi skrive på vores historie? Børns organisering og udnyt-

telse af skriftsprog. København: Akademisk Forlag.

RheingoldRheingoldRheingoldRheingoldRheingold, H. (2002): Smart Mobs - the next social revolution, Perseus, Cambridge.

QvortrupQvortrupQvortrupQvortrupQvortrup, L. (2001): Det lærende samfund: hyperkompleksitet og viden. Gyldendal.

SchönSchönSchönSchönSchön, D. (1987): Educating the Reflective Practitioner. San Francisco: Jossey-Bass.

SørensenSørensenSørensenSørensenSørensen, B. H. (2001): ”Chat – identitet, krop og kultur”, i Sørensen, B. H.: Chat. Leg,

identitet, socialitet og læring, Gads Forlag.

Udvikling af mundtlig kommunikativ kompetence gennem it?



36 Cursiv nr. 2, 2008

NoterNoterNoterNoterNoter
1 Elementer af dette afsnit har i varierende udgaver været publiceret tidligere.

2 Se således fx Haugsted 2004 a, b og c.

3 Mundtlighed er fx et ekspliciteret ”forløb” i gymnasiereformen.

4 ITMF: It, medier og folkeskolen. ITMF-projektet blev på initiativ af Undervisningsministeriet gennemført i 2001

ff med en økonomisk ramme på 323 mio. kr. Formålet var at styrke den pædagogiske anvendelse af it og andre

medier i folkeskolens undervisning. Der findes en lang række eksempler fra skoleprojekter i rapporten ITMF-

fortællinger, UNI-C, 2004, på www.itmf.dk. Med henblik på forskningsresultater kan henvises til rapporten

"ITMF-forskning på tværs og på langs"; Mogens Nielsen 2004.

5 Initiativtagere var lærere på en lang række skoler, men bag ansøgningerne stod henholdsvis et it-forlag og en

amtscentral.

6 Se senere i artiklen.

7 Med hensyn til undersøgelsernes design og data samt de videnskabsteoretiske funderinger henvises til ITMF-

rapporterne for projekt 465 (Chat) og 479 (Mus og muser).

8 Citat fra ITMF-ansøgning.

9 Citat fra ITMF-ansøgning.

10 Delvis citat fra ansøgningen til ITMF.

11 Citat fra ansøgningen til ITMF.

12 Man bedes bemærke, at synsvinklen primært er danskfaglig-pædagogisk og ikke it-orienteret.

13 Gælder kun chat-projektet.

14 Fremtidens danskfag, 2. delrapport, Undervisningsministeriet 2002.

15 ”Skolsk” betegner en genre som primært sås, trives og udvikles i skole-/institutionssammenhæng. Se evt.

Hetmar 2003 eller Haugsted 2003.

16 Eller objekt-gjorte.

17 Primært håndskrevne logbøger fra 8. og 9. klasse.

18 Det synes som om, disse kategorier og genrer ikke har været ekspliciterede i arbejdet.

19 Belyst ved symptomatiske elev-logs.

20 For enkelte elever, der stædigt forsøger at fastholde chat-rollen: direkte vanskeligheder.

21 Se således bl.a. Procesorienteret mundtlighedspædagogik?  Skolefag, Læring og Dannelse, nr. 26. DLH 1999;

”Talte tekster - mundtlighed og undervisning”, Dansk i dialog, Dansklærerforeningen 2000 (Red. Esmann,

Rasmussen, Wiese); ”Sproget som kilde til personlig og kulturel identitet”, Forskningstidsskrift fra DLH, 4.årg., nr

5.februar 2000; ”Dansk, drama og dannelse”, Dansk 1/01, Dansklærerforeningen 2001; ”Klare mål - mundtlighed

og undervisning ”, Dansk 2/01, Dansklærerforeningen 2001;”Sprogfagene og det mundtlige rum”, Sprogforum,

nr. 25, 2003; Taletid, Alinea 2004.
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22 DPU, forsker bl.a. i pædagogiske og didaktiske konsekvenser af det digitale samfund.

23 Interviewet fortsætter i øvrigt således: MH: ”Så kan man så også vælge at vende det om: Hvorfor reagerer de så

ikke og siger: Nej, nu må jeg lige være her, skolen skal ikke blande sig i den måde, jeg holder fri på.”

Lærer: ”Jeg synes jo heller ikke, at det vi gør, at vi blander os i den måde de har fri på. Vi går ind på deres

præmisser og tager det, de selv har valgt og lægger en undervisning i det. Vi laver egentlig undervisningen på deres

præmisser, på det de synes er in.”
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