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Forord 
 
Dette er en forskningsbaseret evaluering af DDN-projektet Pædagogisk brug af IT i gymnasiet 
og HF. Evalueringen tager afsæt i både teori og empiri og forsøger ud fra en kombination af 
begge at nå frem til en belysning af, hvordan nævnte DDN-projekt har gjort os alle klogere på 
brugen af IT i HF-/gymnasiesammenhæng og på begrebet ’virtuelt gymnasium’.  
 
Den empiriske basis består i interviews med 26 nordjyske gymnasielærere. Der skal her lyde 
en særlig tak til dem, fordi de beredvilligt stillede op – en del af dem endog to gange. 
 
Også en stor tak til Christian Larsen, der har været projektleder på projektet, og hele vejen 
igennem har tilstillet evaluator de papirer og oplysninger, som blev efterspurgt – og også har 
været behjælpelig i forbindelse med etableringen af kontakt til interviewpersoner. 
 
Endelig en tak til de forskningsassistenter, som deltog i den praktiske indsamling af empirien. 
En helt speciel tak til sekretariatsleder Ulla Burskov og forskningsassistent Anne Korbo 
Christensen. Deres kommunikative, organisatoriske og teknologiske kompetencer er en stor 
del af baggrunden for, at empirien blev indsamlet og omsat til denne rapport. 
 
 
 

Annette Lorentsen 
Professor 

Institut for læring, Aalborg Universitet 
Marts 2004 
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Indledning 
Pædagogisk brug af IT i gymnasiet og HF er navnet på et regionalt projekt under Det Digitale 
Nordjylland, som i perioden 2001-2003 har arbejdet på at implementere IT i større skala på 
alle nordjyske gymnasier og HF-kurser. Projektet præsenterer sig selv dels i sin ansøgning til 
Det Digitale Nordjylland om projektstøtte, dels på sin egen projekthjemmeside samt på den 
generelle projektpræsentationsside på Det Digitale Nordjyllands website. Desuden har 
projektlederen skriftligt præsenteret projektet i forskellige sammenhænge. 
 
Projektets indhold, organisering, mål m.m. skal her præsenteres og analyseres med det formål 
dels at lede læseren ind i projektet, dels at have projektets egen præsentation at holde den 
senere evaluering op imod. 
 
Desuden skal i denne indledning kort beskrives, hvordan projektet evalueres, og på hvilken 
måde nærværende evaluering indgår som en brik i den samlede evaluering af projektet. 

Præsentation af projektet  
Af projektansøgningen fremgår, at projektet er et samarbejde mellem alle 14 nordjyske 
gymnasier og HF-kurser, hvor IT skal implementeres, samt Siemens Danmark (som hardware 
leverandør), Mikrograf A/S (som programleverandør og -udvikler) og Amtscentret for Under-
visning (som supportcenter). Den samlede projektsum er godt 66 millioner. Ansøgt 
projektsum er ca. 9 millioner.  Projektperioden er ca. 2 ½ år  - med start 1. september 2001 og 
afslutning 31. december 2003.  
 
Omkring det, at samtlige gymnasier og HF-kurser i en region er med i samme projekt, hedder 
det i projektbeskrivelsen, at man, fordi man arbejder sammen, vil være i stand til at afprøve 
forskellige ting på én gang og drage nytte af hinandens erfaringer – i stedet for at gøre sig de 
samme erfaringer parallelt i af hinanden uafhængige IT-implementeringsprojekter. Viden-
deling sættes altså på dagsordenen som noget centralt i ansøgningen. Ansøgningen taler om, 
at Nordjylland skal være ’en lærende region’ – i dette tilfælde inden for uddannelsessystemet. 
 
Projektet er tænkt meget stærkt forankret ledelsesmæssigt, idet der etableres en fælles styre-
gruppe med et antal af rektorer i, samtidig med, at der på hver skole nedsættes en lokal 
styregruppe, ligeledes med rektor for pågældende skole samt IT-chefen, PR-formanden samt 
lærer- og elevrepræsentanter på skolen.  
 
Indholdsmæssigt består ansøgningen af en fællesdel samt en række delprojekter. Det viser sig 
hurtigt i projektbeskrivelsen, at projektet ikke alene drejer sig om pædagogisk brug af IT, som 
titlen på projektet ellers antyder, men også administrativ brug af IT – især i projektets 
fællesdel. 
 
Projektets fællesdel består af en konferencedel og en intranetdel. På alle skoler implementeres 
FirstClass som fælles konferencesystem, siges det, og der oprettes intranet, som bindes 
sammen. Det fremgår af ansøgningen, uden at distinktionen tydeliggøres, at konference- og 
intranetdelen skal tjene både administrative (i bredere forstand) og pædagogiske formål. 
 
Vedrørende de administrative formål hedder det, at ’vi vil nå et stort skridt i retning af en 
åben, brugervenlig og dialogbaseret kommunikation’ med både de direkte og de indirekte 
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brugere, hvormed menes elever/kursister, ansatte, forældre samt øvrige samarbejdspartnere. 
Andetsteds i ansøgningen uddybes formålet med denne åbne, brugervenlige og 
dialogbaserede kommunikation, idet det hedder, at det nordjyske uddannelsessystem skal 
være det ’mest åbne i Danmark’ og yde ’en service over for elever og forældre, der er helt i 
top’. Om intranetdelen hedder det, at al den her oplagrede information kan tjene både som 
demokratiseringsværktøj og som styringsinstrument. 
 
Ansøgningen lægger sig dermed på det administrative felt – dog uden at sige det eksplicit – i 
slipstrømmen på formålene med ’den digitale forvaltning’ (Det digitale amt, 2001, På vej 
mod den digitale forvaltning, 2002). Denne går helt overordnet ud på, at offentlige institu-
tioners ydelser skal gøres bedre (og billigere, hvilket DDN-ansøgningen dog ikke taler om), 
idet billedet af borgerne transformeres fra et klientkoncept til et brugerkoncept. Dermed bliver 
borgerne brugere, som man som institution har forpligtelser overfor af både informativ og 
servicemæssig karakter, og som man taler mere ligeværdigt med end før. Tidligere tiders 
information i bureaukratsprog må således afløses af brugervenlig (potentiel) tovejs-
kommunikation.   

 
På det pædagogiske område er det formålet, at projektets fællesdel skal ’smidiggøre samar-
bejdet uden for klasserummet’, hvorved ’eleven ikke efterlades alene i sit lektierum’. Under-
visningsbegrebet udvides i ansøgningen – ’i takt med den tidsalder, vi lever i’ - til ikke alene 
at omfatte klasserumsaktivitet, men en samlet sum af mange aktivitetstyper i klasserum, 
projektgrupper osv., hvor elevernes selvstændighed og aktivitet skal øges i forhold til i dag. 
FirstClass skal her, siges det i ansøgningen, sikre ’kommunikationen og informations-
strømmen bag alt dette’, idet ’læringen bliver (…) en udpræget interaktiv proces, hvor 
centrum flyttes i forhold til i dag. Ansvarsbegrebet udvides til at omfatte alle aktører’. 
 
Gymnasieskolen er i høj grad en skoleform centreret omkring fag og kompetente faglærere. 
Dette aspekt håndterer projektet i en række lærerformulerede delprojekter, der anvender den 
fælles basis (konference- og intranetdelen) mere specifikt. Det drejer sig om godt 20 projekter 
inden for forskellige fagområder. 14 af disse præsenterer sig senere på projektets hjemmeside.  
 
Delprojekterne kan opdeles i kategorier. Der er mange, der arbejder med nye materialer via 
nettet eller lagret på cd-rom (billeddatabase, materialer til fransk, spansk, engelsk, historie og 
geografi). Det fælles bibliotekarprojekt om informationssøgning på nettet ligger i forlængelse 
heraf. Formålet med de nye materialer veksler, men ønsker om mere autentisk stof og en 
opprioritering af andre udtryksformer end den traditionelle skrevne tekst dominerer. 
 
En anden gruppe delprojekter arbejder med at styrke eksisterende undervisningsformer og 
elevernes arbejde i tilknytning hertil. Det drejer sig om projekter, der afprøver øget IT-baseret 
kommunikation eller IT-støttet træning inden for en lang række fag som erhvervsøkonomi, 
forskellige fremmedsprog og idræt, et projekt, der udvikler IT-støtte til elevens selvstændige 
opgaveskrivning i historie, samt en række musikprojekter, som opdaterer undervisningen med 
musikrelateret IT (til mixning, komponering osv.).  
 
En tredje gruppe delprojekter søger at styrke nyere – men dog allerede ret velkendte – 
arbejdsformer med IT (via konferencesystem, hjemmesider og andre materialer). Det drejer 
sig her primært om projektarbejde og problembaseret læring (i fysik og historie).  
 
En sidste fjerde og mindre gruppe af projekter afprøver IT-støtte til måder at organisere 
undervisningen på, som ikke anvendes bredt i gymnasiet i dag. Det drejer sig om 3 projekter, 
der forsøger henholdsvis at erstatte en del af fremmødeundervisningen med netbaseret 
undervisning, at udbyde fælles netbaseret undervisning for to skoler og at etablere en form for 
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arbejdsdeling mellem flere skoler inden for et givet fag (fysik) ved hjælp af bl.a. en fælles 
hjemmeside med kompetence-/ressourcebeskrivelser, virtuelle forsøg osv. 
 
Indholdsmæssigt må delprojekterne karakteriseres som meget fokuserede på, at fornyelse skal 
komme fra materialesiden og/eller fra optimering af eksisterende undervisningsformer med 
IT.  Nye arbejdsformer – hvad enten der er tale om det ofte fremhævede projektarbejde eller 
helt nye organiseringsformer som øgede hjemmestudier eller flerskolesamarbejde om 
undervisningen (i form af enten netværksbaseret undervisning eller arbejdsdeling mellem 
skoler) – er ikke i samme grad i fokus i delprojekterne. Forskellen mellem reform af eksiste-
rende arbejdsformer og etablering af nye kan dog undertiden være minimal, idet f.eks. nye 
materialeformer sagtens kan lægge op til begge dele. 
 
Nogle af projekterne er tværfaglige f.eks. engelsk/latin, matematik/historie, fysik/historie, 
men de fleste drejer sig om ét fag (eller ét fagområde såsom fremmedsprog eller natur-
videnskabelige fag). De fleste delprojekter går på tværs af de deltagende skoler, men omfatter 
ikke alle skoler. Kun ét delprojekt omfatter alle skoler, nemlig et fælles bibliotekarprojekt om 
informationssøgning på nettet. En ikke ubetydelig del af projekterne kører udelukkende på én 
skole.   
 
Man må derfor konkludere, at delprojekterne i høj grad lægger op til at afprøve IT inden for 
de eksisterende faglige rammer i gymnasiet. Samarbejde på tværs af fag og skoler relateret til 
selve undervisningen bliver dog i nogen grad afprøvet.  Projekterne omfatter, med undtagelse 
af det ovennævnte bibliotekarprojekt, aldrig alle deltagende skoler, hvorfor videndeling ud 
over delprojekterne selv må blive en kritisk faktor og vigtig forudsætning for delprojekternes 
og det samlede projekts succes. I den sammenhæng kan det undre, at projektets officielle 
hjemmeside på Det Digitale Nordjyllands website kun indeholder præsentationer af 14 
delprojekter. 
 
Det nøgterne billede af projektets indhold, som kan fremanalyseres på grundlag af primært 
projektansøgningen, gennemgår lidt af en forvandling, inden det når frem til projektets 
officielle hjemmeside, hvor bl.a. følgende siges: 
 

’De nordjyske gymnasier og HF-kurser (har) sat alle sejl til for at bringe sig i front, 
når det gælder om at finde nye veje til en hensigtsmæssig anvendelse af IT i under-
visningen. […] De nordjyske gymnasier og HF-kurser (er) på forkant med udvik-
lingen. (De skal) afprøve og virkeliggøre visionen om at gøre IT til en naturlig del af 
undervisningen og samtidig udvikle nye og moderne pædagogiske tilgangsvinkler 
[…]. Det er hermed målet at kunne bringe de nordjyske gymnasier og HF-kurser op 
på et pædagogisk og teknologisk niveau, der kan tjene som forbillede for resten af 
landet og også for resten af Europa.’ 

 
Med udgangspunkt i projektets præsentationer af sig selv i ansøgningen til Det Digitale 
Nordjylland, på Det Digitale Nordjyllands hjemmeside samt på projektets egen hjemmeside 
kan følgende konkluderes: 
 

- projektet er et meget stort projekt – økonomisk og deltagermæssigt 
- videndeling på tværs af skolerne er det, der skal gøre størrelsen af projektet til en 

fordel. Videndeling bliver altså en vigtig succesparameter 
- man kan som udgangspunkt have sin tvivl om, hvorvidt knap 2½ år er nok til så stort 

et projekt, men det var de givne rammer 
- der ses i projektet en meget tydelig ledelsesforankring 
- projektet knytter i sin tankegang omkring det administrative an til konceptet ’digital 

forvaltning’ 
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- pædagogisk skal projektet, som det selv konkluderer, etablere ’en effektiv, naturlig og 
daglig anvendelse af IT i undervisningen’, der skal være med til at sikre, at gymnasiet 
leverer ’kvalitet og aktualitet’ 

- det skal ske ved, at IT bringes til at understøtte dels lektiearbejdet (i forhold til 
traditionel klasserumsundervisning), dels nye tidssvarende måder at arbejde på – 
præget, som ansøgningen siger, af fleksibilitet, kommunikation, interaktivitet, aktivitet 
og selvstændighed 

- de etablerede fagligt pædagogiske delprojekter sætter hovedfokus på forbedringer 
inden for de eksisterende rammer af faglig, undervisningsmæssig og organisatorisk 
karakter med særlig vægt på nye materialeformer (inkl. nye programtyper til fag som 
f.eks. musik), mere kommunikation i undervisningen internt og ud i verden samt et IT-
baseret kvalitativt løft af elevernes opgaveskrivning 

- der arbejdes også med nyere arbejdsformer (projektarbejde, undervisning hjemmefra) 
samt samarbejder på tværs af fag og/eller skoler. Forskellen mellem ændringer inden 
for eksisterende rammer og etablering af nye rammer kan dog undertiden være 
minimal 

- på projekthjemmesiden formuleres det som et mål, at projektet skal være virkelig skel-
sættende og profilerende for Nordjylland. 

Evalueringen af projektet  
Projektet Pædagogisk brug af IT i gymnasiet og HF evalueres både internt og eksternt. 
Desuden bruges elementer fra projektet som empirisk baggrund for flere følgeforsknings-
aktiviteter. 
 
Den interne evaluering af projektet har deltagerne i projektet selv stået for. Der er dels 
udsendt et spørgeskema til alle lærere på alle deltagende skoler, dels udarbejdet lokale 
evalueringsrapporter efter en fælles skabelon udarbejdet af styregruppen og projektlederen. 
 
I spørgeskemaundersøgelsen stilles 51 spørgsmål, der går meget detaljeret ind på både 
processen før og under forsøget samt resultaterne, projektet har udmøntet i.  
 
Knap 72% af lærerne har besvaret skemaet, men besvarelserne varierer fra skole til skole – fra 
knap 26% i den dårligste ende til godt 96% i den bedste ende.    
 
Besvarelserne indeholder nogle interessante tilkendegivelser fra lærernes side, som er værd at 
have in mente, også i den eksterne evaluering, som nærværende rapport er en del af. Tilkende-
givelserne går både på hvem, der ’ejer’ projektet, og på videndelingsdimensionen. 
 
Næsten halvdelen af de lærere, der har besvaret spørgeskemaet, giver udtryk for, at de kun har 
oplevet ’ringe muligheder for at påvirke beslutningen om at deltage i projektkonkurrencen’, 
dvs. i projektets etablering. Samtidig giver en tredjedel udtryk for, at de ikke bakkede op om 
beslutningen om at deltage. Herved fremkommer et billede af, at projektet i høj grad - i hvert 
fald fra starten - har været oplevet som et rektorprojekt, og – siger ca. 40% af de lærere, der 
svarer på spørgeskemaet – at den information, der er leveret om projektet, heller ikke har 
været optimal. (40% karakteriserer informationen fra projektets ledelse som mindre relevant 
eller ikke relevant). Lærernes manglende ejerskab af projektet må eventuelt også ses i 
sammenhæng med, at kun en fjerdedel angiver at have deltaget i et delprojekt.     
 
Videndelingsdimensionen, der som nævnt er en vigtig faktor i projektets selvforståelse, 
problematiseres på flere punkter i spørgeskemabesvarelserne.  
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For det første var ikke ret mange interesseret i at høre om konkrete delprojekter eller networke 
selv til den fælles konference, som projektet afholdt undervejs for alle lærere ved alle 
gymnasier og HF-kurser i Nordjylland. Over halvdelen af lærerne bedømmer begge dele som 
’mindre relevant’ eller ’ikke relevant’. Det kan dog have haft noget at gøre med den konkrete 
præsentation af de givne delprojekter eller disses status på pågældende tidspunkt. For det 
andet angiver over 90% af de lærere, der besvarer spørgeskemaet, at de enten aldrig eller 
sjældnere end én gang ugentligt bidrager til videndelingen i de DDN-fagkonferencer, de er 
medlem af, ligesom over 90% angiver aldrig eller sjældnere end én gang ugentligt at deltage i 
udviklingsarbejde på tværs af skolerne. For det tredje karakteriserer ca. 40% den information, 
der kommer ud om de, for den enkelte lærer relevante delprojekter, som mindre eller ikke 
tilfredsstillende. Endelig angiver over halvdelen, at de kun én gang eller aldrig har besøgt 
projektets hjemmeside. 
 
I modsætning til, hvad man skulle tro på basis af de ovenfor angivne tal, giver 65% i 
undersøgelsen faktisk udtryk for, at de vurderer virtuel videndeling til at være ’meget 
relevant’ eller ’relevant’, og over halvdelen giver udtryk for, at de ’ser en fordel i at 
opretholde/udbygge det samarbejde skolerne imellem, der er initieret af projektet, efter 
projektperiodens ophør’. Kun knap 14% er imod dette. Næsten 35%  svarer ’ved ikke’ hertil. 
 
Sammenfattende kan man på grundlag af de udpluk fra den interne spørgeskemaundersøgelse, 
som er fremdraget her, sige: 
 

- at ejerskabet til projektet, i hvert fald i starten, i høj grad opleves som værende hos 
rektorerne, men den endog meget svingende svarprocent fra lærerne på det interne 
evalueringsskema kunne måske antyde en forskel på skolerne omkring ’ejerskab’ hen 
mod projektets slutning 

- at en fjerdedel af lærerne har været med i et delprojekt 
- at videndelingen i projektet i høj grad opleves ikke at have fungeret optimalt 
- at lærerne på den anden side siger, at de i princippet går ind for videndeling og ønsker 

den bevaret efter projektets ophør 
 
De lokale evalueringsrapporter, som de enkelte skoler har udarbejdet – i høj grad på 
ledelsesplan eller efter delegation herfra – beskriver meget detaljeret den enkelte skoles 
oplevelser og vurderinger i forhold til projektets tre faser: opstart, den daglige brug samt den 
fremtidige forankring og udvikling. Rapporterne er så ’lokale’, at det ikke skønnes at være en 
fordel at inddrage dem i denne evaluering. 
 
I projektansøgningen betegnes den eksterne evaluering som ’overordnet og generel’ i 
modsætning til den interne detaljerede projektevaluering. Der opstilles ingen yderligere 
retningslinier eller begrænsninger for den eksterne evaluering, som denne rapport er en del af. 
Fra styregruppens side har man dog efterfølgende opdelt den eksterne evaluering i to 
afdelinger: én om lederperspektivet, som lektor Ulla Senger er ansat til at foretage (Senger 
2003), og én om projektet i øvrigt, som Aalborg Universitets Rådgivnings- og Evaluerings-
center for IT (RECIT) med professor Annette Lorentsen som leder er købt til at udføre. Denne 
rapport er en del af RECITs eksterne evaluering af projektet. 
 
Da styregruppen ikke har stillet yderligere krav til eller begrænsninger på RECITs eksterne 
evaluering, har evaluatorteamet valgt sin egen strukturering af evalueringen, sine egne temaer, 
metoder osv. RECIT har således valgt at foretage dels en evaluering af elevernes oplevelser i 
forbindelse med projektet, dels en evaluering af projektet set i lærerperspektiv.  
 
Den første er rent empirisk – baseret på diskussionsværksteder med 52 elever fra de nordjyske 
gymnasier og HF-kurser. Rapporten, der er udarbejdet af Annette Lorentsen & Mia Bech har 
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titlen Elevers oplevelse af IT i gymnasiet og HF – belyst gennem diskussionsværksteder med 
elever fra DDNs virtuelle gymnasieprojekt. Den kan erhverves ved henvendelse til Institut for 
læring, Aalborg Universitet (learning@learning.auc.dk). 
 
Lærerundersøgelsen, som publiceres i nærværende rapport, trækker på en kombination af 
teori og empiri. Det vil der blive redegjort nærmere for i de følgende afsnit om projektets 
rammer og evalueringens form og indhold. 
 
Udover at levere stof til den interne og eksterne evaluering har projektet Pædagogisk brug af 
IT i gymnasiet og HF tjent som case i flere følgeforskningsprojekter. To af disse tages op 
senere i denne rapport. Det drejer sig om to kandidatspecialer fra uddannelsen i humanistisk 
datalogi på Aalborg Universitet. Øvrige følgeforskningsaktiviteter og –produkter kan ses på 
www.foelgeforskning.hum.auc.dk .  
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Om projektets rammer   
I en evaluering af så stort et projekt, som det nærværende, er det vigtigt at se på såvel 
projektets juridiske succes som dets succes i et bredere perspektiv – simpelthen, fordi der er 
lagt så mange ressourcer i det af både økonomisk og menneskelig art.  
 
Med denne distinktion menes, at det vil være en for snæver evaluering alene at se på, om 
projektet i tilfredsstillende grad når de i projektansøgningen formulerede mål, som er dem, 
projektbevillingen juridisk hviler på.  Disse målformuleringer har vi set på i det forrige afsnit, 
hvor projektets præsentation af sig selv behandledes.  
 
Et så stort projekt skulle også gerne via sine erfaringer og resultater på en konstruktiv og 
fremadrettet måde bidrage til, at hele det felt, som det er en del af, udvikler sig – at vi lærer 
noget om vigtige problemstillinger, at vi får nogle svar og på den baggrund kan stille os selv 
nye spørgsmål, som der kan arbejdes videre med i andre projekter, andre tiltag, andre 
sammenhænge. Hvis så stort et projekt i sin udforskning af sit område ikke i tilstrækkelig grad 
spiller sammen med og spejler det, der i verden uden for projektet formuleres som vigtige 
problemstillinger, vil juridisk succes ikke kunne omsættes til, at projektet så at sige indskriver 
sig i historien som noget, der bragte os alle sammen videre. På de indre linjer har både 
bevillingshaverne og deltagerne i DDN’s gymnasieprojekt sikkert også et stort behov for at 
opleve dette for reelt at kunne sige, at projektet har været en succes. 
 
Der skal derfor i dette afsnit ses på, hvad det er for et felt, gymnasieprojektet er den del af, for 
på den baggrund at kunne definere en bredere evalueringsramme for projektet. Der ses først 
på den bredere DDN-ramme, som gymnasieprojektet først og fremmest indskriver sig i, 
dernæst på lignende IT-skoleforsøg og endelig på projektets policy-rammer. Som indledning 
til analyseafsnittet ses desuden senere på den forskningsverden, som projektets erfaringer og 
resultater forhåbentlig også kan spille sammen med og bidrage til. 

Det Digitale Nordjylland – gymnasieprojektets formelle 
ramme  
Det Digitale Nordjylland (DDN) er gymnasieprojektets formelle ramme, idet projektet er 
formuleret som en ansøgning hertil, etableret med støtte herfra og dermed også – sammen 
med alle de andre DDN-projekter – et vigtigt middel til at realisere DDNs mål. Da 
gymnasieprojektet er det største af DDNs projekter, kan man godt tillade sig at sige, at der 
hviler et særligt ansvar på dette projekt for at bidrage til DDNs målopfyldelse. Det er derfor 
vigtigt for en evaluering at gå ind og undersøge og analysere lidt nærmere på DDN som 
initiativ og på dets målformuleringer. 
  
For at forstå DDN som initiativ må man træde et par skridt tilbage og se på baggrunden for 
formuleringen af DDN-initiativet.  
  
DDN er en konkretisering af tankerne i rapporten Det Digitale Danmark – omstilling til 
netværkssamfundet, forfattet af Dybkjær & Lindegaard og udkommet november 1999. Denne 
rapport var et oplæg til den daværende regerings fremtidige IT-politiske strategi. 
 
Dybkjær & Lindegaard (1999) fokuserer på, hvad der bør ske, for at Danmark kan bevare en 
plads i det globale netværkssamfund samtidig med, at det danske velfærdssamfund bevares. 
Der ses i rapporten både på den private og på den offentlige sektor. Rapporten betoner, at der 
må ske en prioritering, da Danmark, som det siges, ’ikke kan være i front på alle punkter’. De 
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områder, som rapporten lægger op til at prioritere, er formuleret i fem mål, som Danmark 
efter forfatternes mening bør arbejde målrettet med: 
 

1. Livslang læring for alle 
2. Danmark som e-handelsnation 
3. Bedre og billigere service i den digitale forvaltning 
4. En dansk indsats på Internettet 
5. IT-fyrtårne i Danmark 

 
Som det fremgår af rapporten, er det, der især fokuseres på inden for den offentlige sektor, et 
behov for omstilling af uddannelsessystemet samt et ønske om effektivisering og øget service 
inden for digital forvaltning. I begge tilfælde fremhæves i rapporten betydningen af skabelsen 
af netværk – mellem mennesker (inkl. mellem lærer og lærende), internt i organisationer og 
mellem organisationer og verden udenfor.  
 
I regeringens telepolitiske redegørelse til Folketinget december 1999 Omstilling til netværks-
samfundet omsættes tankerne i Dybkjær & Lindegaard til 37 konkrete initiativer.  
 
For DDN som helhed er initiativ nr. 33 Danmarks første netværkssamfund (Nordjylland), 
hvor målet er at etablere ’et regionalt IT-miljø, der i fuld skala demonstrerer potentialerne i 
netværkssamfundet for virksomheder og borgere’ (p.21), det vigtigste.  
 
For den del af DDN, som det evaluerede gymnasieprojekt falder indenfor, er også initiativ nr. 
16 IT-integration i alle fag centralt. Her hedder det bl.a.: 
 

’Danmark skal være det første land, hvor IT indgår som et integreret element i alle 
fag. IT-integrationen får væsentlig indflydelse på fagenes indhold, metode, 
pædagogik, didaktik og evalueringsformer. Nye lærings- og arbejdsformer ligesom 
en ændret organisering af undervisningen kan være hensigtsmæssige.’ (p.14) 

 
Med en bevilling på 170 millioner fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 
kombineret med lokale midler i en størrelsesorden af 340 mil. som medfinansiering - fra de 
lokale myndigheder i Nordjyllands Amt og private virksomheder (herunder fonde og andre 
støttemidler) – går det fireårige fyrtårnsprojekt Det Digitale Nordjylland (DDN) i gang 
februar 2000.   
 
I DDNs virksomhedsberetning for 2000 omtales DDN som ’et eksperimentarium, et regionalt 
IT-miljø, der i fuld skala skal demonstrere potentialerne i netværkssamfundet for borgere og 
virksomheder’ (p.4) – altså en direkte tråd tilbage til tankerne i Dybkjær & Lindegaard og den 
opfølgende telepolitiske redegørelse. Der tales i samme virksomhedsberetning om, at DDN 
skal fremme både en kvantitativ større udbredelse og udnyttelse af IT i Nordjylland og en 
kvalitativt anderledes udbredelse og udnyttelse af IT i Nordjylland (p.14). I 
virksomhedsberetningen året efter (2001) hedder det i forlængelse heraf: 
 

’Vi […] begynder at se konturerne af et nordjysk IT-Fyrtårn, der både har fokus på 
udvikling, innovation og eksperimenter, og samtidig er bredt forankret, således at der 
også er tale om konkrete demonstrationsprojekter, der har reel nytteværdi for borgere 
og virksomheder.’ (p.6) 

 
DDN har arbejdet med en lignende inddeling af sine projekter, som ses i Det Digitale 
Danmark – blot med lidt anderledes betegnelser: 
 

1. Digital forvaltning 
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2. Kompetence og uddannelse 
3. IT og erhvervsudvikling 
4. IT og infrastruktur 

 
DDN har i alt gennemført 90 projekter, hvoraf halvdelen – i alt 44 – ligesom det her 
evaluerede gymnasieprojekt falder under Kompetence og uddannelse. Det viser, hvor vigtigt 
området anses at være for succesfuld IT-omstilling, og hvor vigtigt derfor også gymnasium-
projektet som det største i denne kategori må være for DDNs målopfyldelse.  
 
For indkredsningen af, hvad DDN lægger i kategorien Kompetence og uddannelse, som det 
her evaluerede gymnasieprojekt tilhører, kan man konsultere projektkonkurrencematerialet fra 
juni 2000 samt DDNs officielle hjemmeside  www.detdigitalenordjylland.dk, hvorfra der også 
er adgang til projektkonkurrencematerialet .  
 
Projekterne er resultat af i alt 5 projektkonkurrencer i 2000/2001. I projektkonkurrence-
materialet hedder det, at DDN - og dermed projekterne - skal medvirke til, at samarbejde på 
tværs af traditionelle geografiske, organisatoriske og uddannelsesmæssige grænser styrkes. 
Dette kaldes ’Nordjylland som lærende region’. Sammesteds hedder det specifikt for projekter 
under Kompetence og uddannelse, at de skal producere anvendelig viden også for andre end 
deltagerne selv, skal fortsætte efter projektperiodens afslutning samt skal være forankret på 
toplederniveau. Desuden siges, at projekter bør bidrage til styrkelse af livslang læring samt 
gennemføres i et samarbejde mellem flere parter.  
 
Kompetence og uddannelse er opdelt i 4 indsatsområder: 
 

1. IT i undervisningen 
2. IT på arbejdsmarkedet 
3. IT i fritid og kultur 
4. IT som velfærdsfremmer 

 
Af disse er det primært det første indsatsområde, der er relevant for det evaluerede 
gymnasieprojekt. I projektkonkurrencematerialet siges det om IT i undervisningen, at 
’uddannelsessystemet står i dag over for nogle udfordringer, som er lettere at tage op, hvis IT 
integreres i undervisningen.’ Som eksempler på sådanne udfordringer nævnes, at uddannelser 
i højere grad skal kunne indpasses i et travlt hverdags- og arbejdsliv, skal tage højde for den 
enkeltes indlæringsrytme, de skal modulopbygges og derved muliggøre nye uddannelses-
kombinationer og endelig skal de håndtere international konkurrence og samarbejde på 
uddannelsesområdet. Hertil kræves, siges der, ’metodisk og organisatorisk omstilling [], fordi 
traditionelle måder at planlægge, gennemføre og evaluere undervisning på ikke altid svarer til 
de nye krav’ (p.16). Det fremhæves dog, at ’IT ikke bare er et redskab til at fremme læring, 
men også i sig selv virker motiverende på de uddannelsessøgende […].’ 
 
I forhold til nærundervisningen, som det evaluerede gymnasieprojekt repræsenterer, frem-
hæves i projektkonkurrencematerialerne specielt lærernes IT-kompetencer som et problem. 
Andre forhold, der kan virke som barriere, siges at være vante forestillinger om undervisning, 
faggrænser o.l.  
 
Med udgangspunkt i gymnasieprojektets status som en vigtig del af det samlede Digitale 
Nordjyllands-initiativ, der igen bygger på rapporten om Det Digitale Danmark, vil evaluator 
fremhæve syv forhold som vigtige at måle projektets grad af reel succes op imod: 

- at der arbejdes med IT-integration både i bredden (mange deltagere, mange fag osv.) 
og i dybden (virkelige ændringer afprøves) 
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- at forandringer opnås gennem innovation og eksperimenter, men at arbejdet samtidig 
fører til konkrete demo-projekter med reel nytteværdi og varighed – det sidste bl.a. 
gennem en tydelig ledelsesforankring 

- at sammenhængen mellem IT-integration og ændringer i fag, pædagogik, arbejds- og 
organiseringsformer udforskes og afprøves 

- at projektet er opmærksom på mulige barrierer for sit IT-omstillingsarbejde – f.eks. i 
form af lærernes IT-kompetencer, vante forestillinger om undervisning, faggrænser o.l. 

- at der ikke alene arbejdes med IT som et middel (til noget andet), men at IT som en 
motivationsfaktor i sig selv også inddrages 

- at projektet tematiserer netværkstanken indadtil på skolerne og udadtil (og måske her 
lader sig inspirere af tankerne fra den digitale forvaltning om øget effektivitet og 
service) 

- at projektet eksemplificerer ’den lærende region’ i sin form og sine resultater, dvs. at 
viden i projektet produceres ’sammen med andre’ og formidles ’til andre’  

Lignende IT-skoleforsøg på gymnasieområdet  
DDNs gymnasieprojekt er selvfølgelig et projekt i sig selv, men projektet må alligevel - når 
det skal evalueres – vurderes som et led i en kæde af danske skoleforsøg med IT, som er 
gennemført i 90’erne og op til i dag. DDNs gymnasieprojekt relaterer selv eksplicit til ét af 
disse, nemlig Det virtuelle gymnasium.   
 
De langt mest omfattende skoleforsøg med IT, der er gennemført på gymnasieområdet i 
Danmark, er Den virtuelle skole og det nævnte Virtuelle gymnasium. Disse to forsøg skal 
derfor studeres lidt nærmere i det følgende for at uddrage, hvilken IT-skole-
forsøgssammenhæng DDNs gymnasie-projekt indskriver sig i, og hvad man på baggrund 
heraf med rimelighed bør eller kan forvente af ny viden og nye erfaringer fra DDNs 
gymnasieprojekt.  

Den elektroniske skole 
Det store IT-forsøg Den elektroniske skole ligger før DDNs projektperiode. DDNs gym-
nasieprojekt har derfor haft mulighed for at stille sig på skuldrene af dette forsøg – så meget 
mere, som én af de involverede to skoler i Den elektroniske skole også er med i DDNs 
gymnasieprojekt. 
 
Den elektroniske skole gennemførtes 1995-1998 på to skoler: Holstebro Gymnasium & HF-
kursus og Nørresundby Gymnasium & HF-kursus. En klasse fra hver skole – i det ene tilfælde 
en ’almindelig’ klasse, i det andet en ’særlig’ klasse - blev udstyret med bærbare computere til 
alle, og skulle med afsæt i forestillingen om IT som katalysator for udvikling i skolen høste 
erfaringer med systematisk brug af IT i undervisningen og til eksamen.    
 
Forsøget er beskrevet og evalueret internt og eksternt i to delrapporter. Den elektroniske 
skole. Del 1  indeholder en rapport fra hver af de to deltagende skoler samt fra hvert af de del-
tagende fag, i alt 17 fagrapporter. Delrapport 2 (Hansen et al. 1999) indeholder den eksterne 
evaluering. 
 
Den eksterne evaluering konkluderer, at forsøget viser, at IT rummer potentialer til en ny 
organisering af undervisningen i stedet for den traditionelle med enkelttimer fag for fag i de 
traditionelle klasserumsrammer, men at en succesfuld realisering af disse potentialer – på 
trods af både elevernes store engagement i forsøget og lærernes kæmpe arbejdsindsats - ikke 
er nået af flere grunde. Evaluatorerne formulerer derfor deres evaluering nok så meget i form 



17 

af spørgsmål og temaer, som der bør arbejdes videre med, frem for som svar, og giver dermed 
bolden videre til kommende IT-skoleforsøg.  
    
For det første fremhæver de eksterne evaluatorer af Den elektroniske skole, at forsøget ikke i 
tilstrækkelig grad har spurgt: Hvorfor IT? Dvs. at man ikke har ekspliciteret, diskuteret og 
reflekteret nok over, hvilke overvejelser der bør ligge/ligger bag de pædagogiske og didak-
tiske ændringer, forsøget rummer. I tråd hermed fremhæver den eksterne evaluering, at 
forsøget ikke har været fokuseret nok, men ’har skudt med haglgevær’. Fremtidige forsøg bør, 
siges det, fokuseres mere. I stedet for den af evaluatorerne ønskede pædagogisk-didaktiske 
fokusering og refleksion har evaluatorerne fundet et stærkt IT-præg i forsøget.  
  
For det andet fremhæver den eksterne evaluering, at tværfaglighed – som en måde at 
nedbryde den traditionelle opdeling i fag på - har været meget svær at etablere. De foreslår 
derfor simpelt hen, at lærerne bør efteruddannes i tværfaglighed eller faglighed på tværs, for 
at man kan lykkes med at komme ud over de traditionelle faggrænser. I tråd hermed udtrykker 
lærerne i deres evaluering af projektet tvetydige holdninger til lærersamarbejde. 
 
For det tredje påpeger de eksterne evaluatorer, at det er vigtigt, at man – samtidig med at man 
bl.a. ved hjælp af IT tilstræber tilegnelse af nye kompetencer hos eleverne – også anerkender 
disse kompetencers betydning eksplicit og at man giver eleverne bevis på dem. Uden 
synliggørelse og anerkendelse af de nye kompetencer – det være sig kompetence inden for 
prioritering, sortering og præsentation af information, inden for gruppearbejde, samarbejde, 
selvstændighed og ansvarsbevidsthed, inden for vurdering af produkters æstetik m.m. – vil 
man ikke lykkes med at fremme dem, hvad enten man bruger IT eller ej.   
 
Omkring projektarbejde fremhæver evaluatorerne, at forsøget har haft en for naiv forestilling 
om, at det kommer, når IT kommer. Evaluatorerne påpeger, at gruppe- og projektarbejde er 
noget, der skal læres. Samtidig fremhæver de, at der bør arbejdes videre med projektarbejde 
ikke blot som nyt indslag i den eksisterende undervisning, men måske mere radikalt i form af 
f.eks. at bruge projektformen som overgangsstudieform mellem gymnasium og videre 
uddannelse, dvs. som decideret studieforberedende form i 3.g.  
 
Også undervisningsdifferentiering, som IT ofte - og også i dette forsøg - har været brugt til at 
fremme, problematiseres af evaluatorerne. Undervisningsdifferentiering har rettelig været 
elevdifferentiering i forsøget, siger evaluatorerne. Der udestår altså videre arbejde med at 
realisere reel undervisningsdifferentiering med IT. 
 
Både elever og lærere er i deres evalueringer meget begejstrede for internettet som et middel 
til at finde ekstra/nye/autentiske/aktuelle materialer. Evaluatorerne påpeger dog, at materialer 
fra nettet som oftest ikke er tilrettelagt for det danske uddannelsessystem, hvorfor begejst-
ringen for nettet som (eneste) materialebank bør modificeres.   
 
Én ting er alle dog enige om: Lærer/elev-kontakten er blevet bedre i kraft af muligheden for at 
kommunikere, vejlede m.m. via nettet. 
 
Sammenfattende kan man formulere de vigtigste råd, som Den elektroniske skole direkte eller 
gennem evaluatorernes perspektiv giver videre til kommende IT-skoleforsøg – herunder altså 
også DDNs gymnasieforsøg og til nærværende evaluering af dette forsøg - således: 

- forsøg bør indeholde megen pædagogisk-didaktisk refleksion og bør ikke i første 
omgang være præget af IT 

- de bør være fokuserede 
- lærere bør efteruddannes i tværfaglighed, og lærersamarbejde bør frem i lyset som tema 
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- eleverne bør til gengæld uddannes i projekt- og gruppearbejde, idet IT kan støtte 
begge dele, men ikke selv kan sikre deres vellykkede gennemførelse, og de nye 
kompetencer, som eleverne erhverver sig herigennem, bør synliggøres og anerkendes. 
I det hele taget bør projektarbejde bruges målrettet som studieforberedende form  

- der bør ske et videre arbejde med at realisere reel undervisningsdifferentiering med IT 
- der bør ikke udelukkende satses på autentiske materialer fra nettet 
- der bør holdes fast ved ITs evne til at forbedre lærer/elev-kontakten 

Det virtuelle gymnasium  
Det Virtuelle Gymnasium (2001) indeholder Undervisningsministeriets vision og strategi 
(model) for, ’hvordan samtlige gymnasier i Danmark kan igangsætte en proces, der over tid 
resulterer i udviklingen af virtuelle læringsmiljøer […]’ (p.5). Rapporten baserer sig på et 
analyse- og udredningsarbejde igangsat foråret 2001, hvis formål var at opstille en ’helheds-
orienteret model’ for videreudvikling af gymnasiernes brug af IT til støtte for elevernes kom-
petenceopbygning. Med helhedsorientering menes, siges der, at både faglige, pædagogiske, 
organisatoriske og IT-relaterede problemstillinger inddrages og kombineres. Rapporten 
pointerer, at en sådan videreudvikling skal ske på grundlag af de resultater, tidligere forsøgs- 
og udviklingsaktiviteter har bragt (fremlagt i en tilknyttet faglig rapport fra samme udred-
ningsteam Fag, pædagogik og IT i det almene gymnasium – status og perspektiver 2001), dvs. 
den skal i høj grad inddrage ’lokale erfaringer, traditioner og ønsker’. 
 
Udredningsarbejdet er gennemført af Strategisk Netværk med en tilsynsgruppe af gymnasie- 
og ministeriefolk koblet på. 
 
Hovedrapporten Det Virtuelle Gymnasium pointerer gentagne gange, at målet ikke er 
afskaffelse af fysisk undervisning, men det siges, at den virtuelle del skal indgå naturligt i 
gymnasiet i sammenhæng med, at forventningerne til gymnasiets faglige indhold og under-
visningsform nødvendigvis må se anderledes ud i gymnasiet i dag end i tidligere tiders elite-
gymnasium.  
 
Rapporten sætter elevernes læreprocesser og kompetenceopbygning i centrum – et aspekt, 
som også er uddybet i samme udredningsteams faglige rapport herom: Modeller for fag og 
læring i Det Virtuelle Gymnasium (2001). IT skal ifølge visions- og strategirapporten Det 
virtuelle gymnasium, bruges til tre ting: 

- at skabe et læringsmiljø, der går ud over traditionelle former 
- at optimere og udvikle eksisterende former  

(bl.a. gennem elevaktiverende og selvstændige aktiviteter) 
- at forbedre elevernes læreprocesser, samarbejde, videndeling og kommunikation  

(rapporten taler om ’tværgående læringsfællesskaber’). 
 
Rapporten definerer 4 grundpiller for det virtuelle gymnasiums læringsmiljø, som forener det 
virtuelle og det fysiske og lader aktiviteterne i begge kontekster udgøre en sammenhængende 
helhed – fordi de er baseret på et ekspliciteret og fælles værdigrundlag med bl.a. 
elevaktivering og variation som vigtige pædagogiske parametre: 

1) et netmiljø, der stiller faciliteter til rådighed for netbaseret kommunikation, infor-
mation, samarbejde og videndeling 

2) anvendelse af elevaktiverende og varierede arbejdsformer og integration af IT i de 
enkelte fag 

3) eksplicitering af et værdigrundlag og en kultur på skolen, som støtter op omkring 1 og 2 
4) etablering af en fysisk infrastruktur på skolen, som tilpasser eksisterende lokaliteter, så 

de passer til 1-3 
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Ud fra de 4 grundpiller bliver mindstekravene - iflg. rapporten – til gymnasier, for at de kan 
kalde sig virtuelle:  

- at der tilbydes optimale vilkår for tværfagligt samarbejde og projektarbejde 
- at der eksisterer et veletableret netmiljø og en infrastruktur med fleksibel adgang  
- at antallet af konfrontationstimer er reduceret 
- at virtuelle forløb udvikles til at støtte selvstændigt arbejde 
- at der er fokus på elevernes kompetenceudvikling og støtte hertil i form af evaluering 

og vejledning 
- at al relevant information kan findes på nettet 
- at pædagogisk dokumentation findes på nettet  
- at lærerne samarbejder i teams 
- at en skoleudviklingsplan er formuleret 
- at der sker løbende evaluering af processer 
- at eleverne har indflydelse 

 
Rapporten ser derfor også det pædagogiske og det organisatoriske som tæt sammenknyttet, 
hvorfor en organisatorisk udvikling må følge parallelt med den nødvendige faglig-pæda-
gogiske udvikling. Modeller for den organisatoriske udvikling er fremlagt i den tredje faglige 
rapport fra samme udredningsteam Organisation og IT i Det virtuelle Gymnasium (2001).  
 
Rapporten karakteriserer sin intention om forandring som en reformering (ikke en revolution) 
af eksisterende undervisning og organisation – ’en balancegang mellem det traditionelle og 
det revolutionerende, mellem det ambitiøse og det realistiske’ (p.13).   
 
Som det fremgår er alle rapporterne om det virtuelle gymnasium – hovedrapport og de 3 
faglige rapporter – udgivet samme år, som DDNs gymnasieprojekt går i gang. De 
repræsenterer altså ved DDNs gymnasieprojekts start et samlet, meget velunderbygget og af 
ministeriet stemplet bud på markante problemstillinger i forbindelse med IT-omstilling i 
gymnasiet. Man må derfor også med rette kunne forvente i en evaluering af DDNs 
gymnasieprojekt, at projektet tager problemstillinger omkring det virtuelle gymnasium op og 
bidrager til yderligere belysning af disse. Dette understøttes af, at projektet selv i sin 
ansøgning til DDN omtaler det virtuelle gymnasium. 
 
Sammenfattende kan man derfor med undervisningsministeriets visions- og strategirapport 
om Det Virtuelle Gymnasium som ramme tillade sig at forvente følgende tematiseret i DDNs 
gymnasieprojekts arbejde med IT: 

- etableringen af nye læringsmiljøer 
- forbedring af eksisterende traditionelle former 
- forbedring af læreprocesser, samarbejde, videndeling og kommunikation 
- fokus på elevaktivering, selvstændige aktiviteter, variation og løbende evaluering 
- fokus på tværfagligt arbejde og lærersamarbejde 
- information og dokumentation på nettet 
- sammenhæng og gensidig afstemning mellem nye og eksisterende former og mellem 

det virtuelle og det fysiske læringsmiljø 
- formulering og etablering af værdigrundlag og skolekultur, som støtter et virtuelt gym-

nasium 
 
Ud over udredningsarbejdet Det virtuelle Gymnasium sætter Undervisningsministeriet 
konkrete forsøg i gang på 60 skoler, som – i lighed med og sideløbende med DDNs 
gymnasieprojekt – skal afprøve forskellige dimensioner af det virtuelle gymnasium. Et antal 
nordjyske gymnasier er, udover at være engageret i DDNs gymnasieprojekt, med i disse 
undervisningsministeriestøttede forsøg.  
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De undervisningsministeriestøttede forsøg ledsages af følgeforskning, hvorfra der i 2003 
foreligger en rapport (Mathiasen 2003). Informationerne, som følgeforskningsrapporten 
baserer sig på, er indsamlet i skoleåret 2002/03. Man kan derfor ikke forvente, at DDNs gym-
nasieprojekt direkte inddrager tanker fra denne rapport, men da evaluator er vidende om, at 
DDNs gymnasieprojekt undervejs har haft forbindelse til disse forsøg og deltaget i fælles 
arrangementer, og da et antal nordjyske gymnasier som nævnt er med i begge sammenhænge, 
kan man forvente, at de i følgeforskningsrapporten rejste problemstillinger også vil have 
relevans for aktiviteterne i DDNs gymnasieprojekt og dermed også for nærværende 
evaluering.  
 
Mathiasen (2003) baserer sig på empiri fra 20 skoler. Rapporten fokuserer i høj grad på 
undervisning som kommunikation – et vægtigt perspektiv i dansk pædagogisk tradition - og 
på, hvilke erfaringer der er gjort i de studerede projekter omkring IT som støtte til den 
kommunikative del af undervisningsmiljøer. Det betones hos Mathiasen, at både elever og 
lærere foretrækker blandinger af netmedieret og fysisk kommunikation – primært fordi net-
baseret kommunikation opleves som en hel anden kommunikationsform end face-to-face 
kommunikation, og fordi det fysiske møde fremmer udbygningen af sociale kompetencer. 
Udfordringen bliver altså, som det formuleres, så optimalt som muligt at kombinere fysisk 
tilstedeværelse med virtuelle fora. Forsøgene viser, ifølge rapporten, at status omkring brug af 
virtuel kommunikation i gymnasiet p.t. er: 

- undervisningsrelateret information fungerer fint virtuelt (dvs. lektie/opgaveinforma-
tion, elektroniske afleveringer o.l.) 

- undervisningsrelateret dialog er kun trægt på vej 
- anden administrativ kommunikation er blevet fast rutine 

 
Evalueringen her af DDNs gymnasieprojekt vil i forlængelse af Mathiasen undersøge, om og i 
hvor høj grad DDN-gymnasieprojektet belyser problemstillinger omkring virtuel/netmedieret 
kommunikations potentialer yderligere samt giver ideer til overvindelse af dens eventuelle 
begrænsninger. 

Projektets policy rammer  
Gymnasieskolen er fra midten af halvfemserne og til i dag inde i en periode med omfattende 
politiske forandringstiltag sammenlignet med tidligere. Forståelsen herfor i gymnasie-
verdenen har været meget forskellig. For det almene gymnasiums vedkommende udmøntes 
forandringstiltagene i 2003 i vedtagelsen af en Gymnasiereform, der skal træde i kraft pr. 
optag af elever i 2005. Et interessant spørgsmål for nærværende evaluering må derfor være, 
om DDNs gymnasieprojekt på nogen måde kan pege frem mod Gymnasiereformen, dvs. 
levere resultater, som kan bringes i anvendelse i forhold til Gymnasiereformen. Er det 
tilfældet, kan man sige, at projektet har bidraget til at bane vejen for Gymnasiereformens 
implementering i Nordjylland. 
 
Baggrunden for gymnasiereformen er et målrettet arbejde på policyplan med mange 
forandringstiltag, men integration af virtuelle elementer, udvikling af fagligheden samt fokus 
på elevernes kompetenceudvikling fremstår alligevel nok som de mest centrale kernepunkter 
for det sidste årtis policytiltag på gymnasieområdet. Der skal derfor ses nærmere på dem i det 
følgende. 
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 Policytiltag omkring virtuelle elementer i det almene gymnasium og 
HF  
1998 udgiver den daværende regering en IKT-handlingsplan for integration af IKT i uddan-
nelsessystemet (Informations- og kommunikationsteknologi i uddannelsessystemet). Denne 
fremlægger 5 centrale områder, som der skal satses på frem til 2003, hvoraf de første fire er 
relevante her: 

- Elevernes/studerendes IT-kvalifikationer skal øges 
- Lærernes rolle skal redefineres og deres IT-kvalifikationer øges 
- IT skal integreres i fagene 
- Der skal arbejdes med lige og fleksibel adgang til livslang uddannelse 

 
Handlingsplanen følges på det gymnasiale område op i Beretning  fra gymnasieafdelingen 
(1998). Her står, at der gennem politikken skal sikres udbygget ’fleksibilitet og individua-
lisering’ og at IT skal indgå som’ integreret del af alle fag’. Desuden antydes ønsket om IKTs 
betydende rolle i uddannelsessystemet: 
 

’Af mange opfattes IKT som en ny kulturteknik med et tilhørende sæt af nye arbejds-
redskaber, nye arbejdsformer – og nye samarbejdsformer. Det er en vigtig opgave for 
uddannelsessystemet at bidrage til debatten om, hvilke ændringer i elevers og læreres 
adfærd der er nødvendige for at kvalificere dem til at møde de nye udfordringer.’   

 
Sammenfattende må man dog sige, at handlingsplanen fra 1998 ender med at fokusere på at 
skaffe udstyr, opkobling og efteruddannelse. 
 
2001 lanceres så den daværende regerings nye IT-strategi for hele uddannelsesområdet 
Uddannelse, læring og IT  (2001) del 1 og 2, som  anerkender vigtigheden af de basale tiltag i 
forlængelse af 1998-handlingsplanen, men som samtidig siger – sådan som undertitlen på 
strategien også lyder – ’Nu skal vi videre’. I 1998 skulle vi lære at bruge computere, hedder 
det, nu er det vigtigt at lære at bruge computere til at lære med. 
 
Der sættes fokus på 6 områder, hvoraf de tre skal fremhæves her: 

- der startes initiativer – konkret især inden for dansk og matematik - med henblik på at 
optimere brugen af IT i fagene 

- IT-efteruddannelsen forbedres via udvikling af IT-kørekort  
- der sættes fokus på værktøjer til videndeling (f.eks. IT-spejlet) 

 
Det hedder i delstrategien for de gymnasiale uddannelser De gymnasiale uddannelser og IT. 
Indsatser nu og på kort sigt (se www.it-strategi.dk), at IT skal hjælpe med at realisere de 
uddannelsespolitiske mål for området. Disse listes som: tidssvarende studiekompetence, at 
95% får en ungdomsuddannelse, og at 50% får en videregående uddannelse. 
 
For at nå disse mål fremstilles det i gymnasiestrategien som vigtigt, at der fokuseres på: 

- rummelighed, dvs. på, at elever er forskellige og at der derfor er brug for differen-
tiering – for at sikre elevernes vellykkede gennemførelse af deres ungdomsuddannelse 

- faglighed, dvs. at eleverne gøres aktive og samtidig får mulighed for faglig fordybelse 
- dialog og videndeling i en globaliseret verden, hvor tid og sted forandrer betydning  

 
1999 vedtages i Folketinget Udviklingsprogrammet for fremtidens ungdomsuddannelser med 
løbetid 2000-2003. Det hedder i forordet hertil: 
 

’Ungdomsuddannelserne skal hver for sig og samlet udvikles sådan, at uddannelserne 
tilgodeser både den enkelte unges uddannelsesbehov og samfundets behov set i lyset 
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af de store teknologiske og globale udfordringer, vi står overfor. Gennem fornyelse af 
såvel struktur og indhold som arbejds- og eksamensformer i de enkelte uddannelser 
skal udviklingsprogrammet bidrage til at sikre bedre sammenhæng og større 
rummelighed i uddannelsessystemet og til at øge faglige og personlige udfordringer 
for alle unge.’ (p.4)   

 
Målet med udviklingsprogrammet er at øge antallet af unge, der får en ungdomsuddannelse. 
Man går efter en ’sammenhængende udvikling i ungdomsuddannelserne med udgangspunkt i 
de enkelte uddannelsers identitet.’ Det fremhæves, at der er brug for både intern udvikling i 
den enkelte skoleform, fleksibilitet på tværs af ungdomsuddannelserne og sammenhæng på 
langs i uddannelsessystemet. Omkring fleksibiliteten på tværs arbejdes der i programmet 
målrettet med opbygning og merit.  
 
Udviklingsprogrammet er altså meget mere end fokus på det virtuelle. For kvalificeringen af 
det virtuelle element i gymnasiet er det dog vigtigt, at der med programmet iværksættes 
mange konkrete projekter, og herunder bl.a. forsøg med virtuelt gymnasium på 60 skoler – 
inkl. 6 nordjyske gymnasier, som også deltager i DDNs gymnasieprojekt. Disse forsøg er 
omtalt ovenfor. 
 
Udviklingsprogrammet som sådan indvarsler en sammenhæng mellem det virtuelle, indholds-
mæssige ændringer og nye undervisningsformer, som senere bliver bærende i den kommende 
Gymnasiereform.     
  
Der fremhæves i udviklingsprogrammet, at det almene gymnasium skal understrege sin 
studieforberedende karakter ved at arbejde med almendannelseselementer og de personlige, 
sociale og faglige kompetencer, som skaber studieforberedelsen. Derfor defineres også et 
særligt indsatsområde under programmet omkring overgangen til videregående uddannelse. 
 
Indholdsmæssig udvikling skal ske gennem to indsatsområder: Faglig udvikling og fordybelse 
samt Samspillet mellem fagene. I den forbindelse fremhæves bl.a. vigtigheden af en styrkelse 
af den faglige rådgivning og vejledning af den enkelte elev samt etableringen af nye fag-
pakker. På tværs af ungdomsuddannelserne fremhæves desuden et behov for opprioritering af 
beskæftigelsen med naturvidenskab, herunder en styrkelse af bevidstheden om læreprocesser i 
sådanne fag og det naturvidenskabelige dannelseselement 
 
Formmæssigt fokuseres på behov for nye tiltag omkring både undervisningsformer og evalue-
ringsformer. Hensigten er, siges det, at ’øge brugen af elevaktiverende arbejdsformer, at 
styrke elevernes selvstændige læreprocesser og de studiekvalificerende mål’ og at lade nye 
evalueringsformer følge nye undervisningsformer. Som konkrete ting, der lægges vægt på, 
anføres: fleksibel tilrettelæggelse, lærerteams, projekter, IT, samarbejde med erhvervslivet. 
 
Udviklingsprogrammet evalueres i to publikationer af Beck et al. (2003 a og b) - baseret på 
interviews med 9 udvalgte skolers lærere, ledere og elever samt en spørgeskemaundersøgelse 
med samme skoler samt 8 yderligere skoler. Uddannelsesstyrelsen har valgt nogle temaer ud 
til gruppen, som den skulle se på og analysere med henblik på ændringer i praksis, faglighed 
og elevernes kompetenceudvikling. 
 
Fra evalueringen af udviklingsprogrammet skal det her fremhæves, at den påpeger, at 
forsøgene har øget etableringen af fleksperioder i løbet af året, men at disse let får karakter af 
isolerede øer.  
 
Brugen af lærerteams er også øget, men deres didaktiske fundament ses at være uklart, 
hvorfor evalueringen fremhæver, at det ’bør derfor overvejes, hvordan lærersamarbejdet kan 
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udvikles således, at den enkelte lærers og lærerteams didaktiske refleksion styrkes.’ 
Lærerteams uden for fleksperioderne er ikke fremtrædende. 
 
Det begrænsede tværfaglige samarbejde og teamsamarbejde leder evalueringen frem til at 
fremhæve betydningen af, at det er nødvendigt at udvikle en lærerprofessionalitet, som også 
indbefatter evnen til at kunne indgå i organisatoriske sammenhænge – som det formuleres 
skal man væk fra ’kærlighedsteams’ over imod professionelle teams. Det er, siges det, 
imidlertid en stor udfordring for gymnasiet at udvikle ’samarbejde’ på lærersiden og ikke bare 
’sameksistens’. Skal dette lykkes, er det nødvendigt dels at anlægge et bredere perspektiv på 
ændringerne, dels at fokusere mere på skoleledelsernes rolle.  
 
Omkring et nødvendigt bredere perspektiv på de fremtidige forandringer i gymnasiet 
fremhæver Beck et al., at det er ’vigtigt at inddrage det kulturelle forandringsperspektiv i 
forsøget på at forstå, hvad der foregår på gymnasierne’. Gymnasieskolen bliver, siges det, ’i 
stigende grad nødt til at være eksperimenterende, afprøvende og selvudfordrende i forhold til 
en fremtid, hvor kunsten bliver at forbinde et højt vidensniveau, en respekt for 
individualiserede unge og en bevidsthed om nødvendigheden af at give de unge kompetencer, 
som kan bruges i vidensamfundet […].’ Skoleledelserne kommer til at spille en afgørende 
rolle for udviklingen af ’en kultur, der er åben for forandringer og meningsfuld for alle 
implicerede’, siges det videre. De skal sørge for, at der eksisterer en ’stærk og støttende 
kultur’ som ramme for eksperimenter, og at faglig og pædagogisk udvikling forankres i 
skolens samlede organisation og kultur. Konkluderende om udfordringerne til ledelserne 
hedder det:  
 

’Det forekommer arbejdsgruppen at være en utrolig vigtig og omfattende 
ledelsesopgave at kombinere de nødvendige udviklingsressourcer i forhold til 
undervisningens fornyelse med udviklingen af stærke kulturelle fællesskaber, som på 
én gang forpligter og skaber rum for den nødvendige refleksion og diskussion af 
begrundelser og mål.’ 

 
Evaluator vil fremhæve fire temaer på tværs af de omtalte policydokumenter og tilknyttede 
evalueringsrapporter som særligt vigtige at medtænke i en evaluering af DDN-gymnasie-
projektets succes i bredere forstand: 

- kompetenceperspektiver er vigtige, både på elev- og lærersiden (faglig kompetence, 
læringskompetence med IT, studiekompetence m.m. for eleverne) (for lærerne øget 
didaktisk refleksionskompetence) 

- fleksibilitet, individualisering og differentiering er nødvendigt, men dialog og 
videndeling er lige så vigtigt 

- der skal etableres tættere samspil mellem fagene og mere fokus på naturvidenskab, 
men fag- og lærersamarbejde i gymnasieskolen er en svær genre. I tidligere forsøg 
henlægges det ofte til ’særlige’ perioder 

- udvikling af en mere ’eksperimenterende’ skolekultur er nødvendig, med stærk 
ledelsesforankring. 

Policytiltag omkring faglighed og elevers kompetenceudvikling i 
gymnasiet 
Den nuværende regering udsender juni 2002 en handlingsplan med titlen Bedre Uddannelser. 
Handlingsplanen skal, siges det, styrke det faglige niveau i ungdomsuddannelserne, de videre-
gående uddannelser og voksen- og efteruddannelserne. Inden da er desuden igangsat et større 
fagligt udredningsarbejde inden for 4 udvalgte områder – kaldet Fremtidens uddannelser (se 
nedenfor). 
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Regeringens vision for Bedre Uddannelser er opdelt i stikordene: Faglighed, fleksibilitet, 
innovation og iværksætterkultur, det frie valg og outputstyring. Nogle af de indsatsområder, 
som defineres, er: styrket vejledning, styrkelse af naturvidenskab gennem hele systemet, øget 
fleksibilitet og merit samt styrket faglig indsats ved hjælp af IT. 
 
I det tværgående indsatsområde Styrket faglig indsats ved hjælp af IT hedder det, at der er 
investeret mange penge i udstyr og lærerefteruddannelse, pointen er nu at gøre IT til 
’elevernes personlige redskab, så de kan benytte IT til at lære med’. Man forestiller sig, at en 
effektiv pædagogisk anvendelse af IT i den forbindelse giver ’et bedre fagligt niveau, 
fleksibilitet og adgang til ressourcer.’ Initiativerne skal omfatte både: fortsat integration af IT 
i undervisningen, udvikling af netbaserede videndelingssystemer til såvel administrative som 
pædagogiske formål samt udvikling af e-læring. Desuden skal udvikling af internetbaserede 
undervisningsmidler fremmes. 
 
Ét af de konkrete initiativer, der varsles i handlingsplanen, er en gymnasiereform (se 
nedenfor). 
 
Som nævnt er der inden udsendelsen af handlingsplanen nedsat fire arbejdsgrupper under 
Undervisningsministeriet, som 2001-2003 arbejder med forslag til styrkelse af fagligheden i 
konkret matematik, dansk, naturfag og fremmedsprog på alle niveauer i uddannelsessystemet. 
Hver gruppe har udgivet en rapport: Kompetencer og matematiklæring (2002), Fremtidens 
danskfag (2003), Fremtidens naturfaglige uddannelser – Naturfag for alle – vision og oplæg 
til strategi (2003) og Fremtidens sprogfag – vinduer mod en større verden (2003).  
 
Efterfølgende er der udgivet en samlet rapport om kernefaglighed og faglige kompetencer: 
Fremtidens uddannelser – den nye faglighed og dens forudsætninger (2004) - forfattet af 
Busch et al. - baseret på sammendrag af de faglige rapporter og formændenes analyser. 
 
Det påpeges i Fremtidens uddannelser (2004), at den traditionelle faglighed sættes under pres 
bl.a. af tempoet uden for uddannelsessystemet og IT og globalisering. Den traditionelle 
pensumforståelse skal derfor forlades, skriver Undervisningsministeriet i forordet til 
rapporten. I stedet skal en ny faglighed bygges op omkring kompetencebeskrivelser. Herved 
flyttes fokus fra lærerens gennemgang til den lærendes udbytte – idet kompetencer defineres 
som videnbaseret parathed til at handle hensigtsmæssigt ved faglige udfordringer. Kompe-
tencer forudsætter derfor viden og færdigheder, men er ikke lig disse. Kompetencebegrebet er 
nært forbundet med et tidssvarende dannelsesbegreb. Elevernes opbygning af kompetencer 
skal ifølge rapporten løbende evalueres gennem trinmål og nye evalueringsformer.  
 
Rapporten påpeger vigtigheden af henholdsvis den lokale institutionskultur og lærernes kom-
petencer for en vellykket opdatering af fagligheden. I forlængelse heraf fremhæves på 
institutionssiden behov for en styrket pædagogisk ledelse og for formaliseret fagdidaktisk 
diskussion, etablering af teams og tværfagligt samarbejde. På lærersiden fremhæves behov for 
en styrkelse af lærernes fagspecifikke, fagdidaktiske og almendidaktiske kompetencer. 
Udvikling af læremidler og læringsrum (fysiske og virtuelle) anses for vigtige forudsætninger 
for fornyelse.  
 
2003 blev som nævnt en ny Gymnasiereform vedtaget. I 2004 kører forsøg, udvikling og 
efteruddannelse relateret til reformen. Selve reformen træder i kraft 2005.  
 
Gymnasiereformen tager det almene gymnasiums to erklærede formål om at være 
almendannende og studieforberedende op og fokuserer med udgangspunkt heri på følgende 
centrale ændringer: 

- en styrkelse og fornyelse af fagligheden  
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- en styrkelse af elevernes opøvelse af reel studiekompetence 
- en opdatering og videreudvikling af almendannelsen 

 
Det samme gælder HF, hvor reformen også skal sikre indholdsmæssig fornyelse, ændrede 
arbejdsformer og sammenhæng mellem fagene. 
 
Omkring fagligheden hedder det i aftaleteksten til Gymnasiereformen, at kvaliteten i 
uddannelserne og fagligheden skal styrkes og fornys i overensstemmelse med de behov og 
krav, der følger af ændringerne i samfundet. Det siges videre, at der skal lægges vægt på at 
styrke samspillet mellem fagene og på de kompetencer, eleverne opbygger gennem det faglige 
arbejde. Den faglige progression skal nøje følges.  
 
Som vigtigt for oparbejdelsen af en reel studiekompetence fremhæves i ministeriets presse-
meddelelse om reformen, at eleverne skal gøres mere aktive og tage et større ansvar for deres 
egen uddannelse. I selve aftaleteksten hedder det, at skolen skal udvikle elevernes fortrolighed 
med forskellige arbejdsformer og evne til at fungere i et studiemiljø, hvor krav til 
selvstændighed, samarbejde og sans for at opsøge viden og samarbejdsmiljøer har stor 
betydning. Elevernes evne til at arbejde selvstændigt, både individuelt og i teams samt på 
tværs af fag og fagområder, skal styrkes. Ved at tage de unges forudsætninger og interesser 
som udgangspunkt skal de unge motiveres, engageres og aktiveres. Nye arbejdsformer som 
projektarbejde og virtuelle arbejdsformer samt brug af studiebog og egen evaluering kommer 
dermed på banen som aktiviteter, der kræver selvstændighed og en aktiv indsats fra den 
enkelte.  
 
Endelig hedder det i aftaleteksten til reformen for almendannelsens vedkommende, at 
hovedsigtet med en opdatering af denne er, at almendannelsen i gymnasiet skal indoptage 
mere fra naturvidenskab og teknologi. Gennem faglig fornyelse, øget fagligt samspil og øget 
integration af naturvidenskab skal der ske en opdatering af gymnasiets almendannende 
funktion, herunder en styrkelse af elevernes evne til at sætte viden fra mange forskellige 
fagområder i spil med hinanden. 
 
Evaluator vil fremhæve tre temaer i de omtalte policydokumenter om faglighed m.m. og det 
dertil knyttede faglige udredningsarbejde som særligt vigtige at medtænke i en evaluering af 
DDN-gymnasieprojektets succes i bredere forstand. Temaerne passer sammen med de temaer, 
som ovenfor kunne formuleres ud fra policytiltag omkring virtualitet som fremtidigt element i 
gymnasieskolen:  

- elevernes kompetenceopbygning skal være omdrejningspunktet 
- den faglige og almendannende kompetenceudvikling skal trække på øget samspil 

mellem fag og øget vægt på naturvidenskabelige dannelseselementer 
- kompetenceopbygningen skal bakkes op pædagogisk, ved at aktivitet, motivation, 

engagement, nysgerrighed, ansvar, selvstændighed styrkes hos eleverne, der arbejder 
både individuelt og i teams, opsøger viden, arbejder i projekter og virtuelt og løbende 
følger deres egen kompetenceudvikling. 
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Empiriens form og indhold 
En evaluering af et IT-omstillingsprojekt er nødt til - for at være troværdig og relevant - at gå 
ud og studere den verden, som omstillingstiltagene er søgt gennemført i og har én eller anden 
form for effekt på. Spørgsmålet er imidlertid, hvordan denne verden – her gymnasieverdenen 
på de 14 nordjyske gymnasier – bedst indfanges på en måde, så det på én gang er både 
informativt og håndterbart inden for en given evaluerings ofte begrænsede rammer. Vejen fra 
overordnede generelle metodiske overvejelser til valg af konkret empiriform og -indhold skal 
behandles i det følgende afsnit.  

Overordnede metodiske overvejelser  
Empiri indsamles i dag oftest som en kombination af kvantitative og kvalitative data, idet 
tidligere tiders grøftegravning - grænsende til fjendtlighed og fordømmelse - mellem folk, der 
bekendte sig til hver af de to retninger, i dag i høj grad er forladt til fordel for en erkendelse 
af, at hver metode har sine styrker, men også svagheder. Derfor er bevidst metodevalg – og 
altså også ofte metodekombination – langt vigtigere end at slå modstanderne i hovedet med 
deres svage punkter. 
 
Hvor kvantitativ metode funderes i et positivistisk paradigme, er kvalitativ metode 
karakteriseret ved at være situeret og fortolkende (Denzin & Lincoln 2000). Kvalitativ metode 
i dag definerer sig oftest som postmodernistisk eller konstruktivistisk. Heraf følger, at 
bestemte overvejelser rykker i centrum for kvalitative metodeovervejelser. Lincoln & Guba 
(2000) formulerer de tre mest centrale postmoderne problemstillinger for kvalitativ metode 
som: ’voice’, ’reflexivity’ og ’textual representation’. 
 
Når man indsamler og analyserer kvalitative data erkender alle, at både deltagerne og 
intervieweren/ forskeren påvirker data. Man taler derfor - i stedet for positivistiske data - om 
interaktionistiske data (Fontana & Frey 2000). Udgangspunktet i moderne kvalitativ 
dataindsamling bliver dermed, som Fontana & Frey videre skriver, at kvalitative data-
indsamlingsmetoder som f.eks. interviews ikke er neutrale værktøjer, men ‘active interactions 
between two (or more) people leading to negotiated, contextually based results’, og at – som 
Gubrium & Holstein (1997) formulerer det –‘research procedure constructs reality as much as 
it produces descriptions of it.’ Subjektivitet og interaktionel kompleksitet er altså erkendte og 
givne i moderne konstruktivistisk kvalitativ metode. Kvalitativ metodes opgave er derfor ikke 
at afskaffe disse faktorer, men at være bevidst om dem og at have værktøjer til at håndtere 
dem professionelt og på denne måde udnytte ’farvningen’ som en kvalitet.  
 
Det er for det første vigtigt, at deltagerne selv kommer til orde - at det er deltagerne selv, der 
taler (’voice’), og ikke (alene) intervieweren. Samtidig er det helt centralt, at intervieweren 
løbende reflekterer over sin egen rolle og sig selv som forsker (’reflexivity’), samt at han nøje 
overvejer, hvilken fremstillingsform der er den optimale for fremlæggelsen af resultaterne 
(’textual representation’). 
 
For selve dataindsamlingen – afholdelsen af interviewene, som der oftest er tale om i 
kvalitative undersøgelser – bliver struktureringsgraden dermed en central problemstilling. 
Janesick (2000) lader sig i diskussionen af, hvad der er den rigtige form for kvalitative 
undersøgelser, inspirere af forskellige danseformer. Ligesom en danseforestilling skal også 
f.eks. interviews koreograferes bevidst og varieret. Janesicks forslag er at starte ud med en 
stram komposition, som i menuetten, men løbende lade sig inspirere, så at menuetten ændrer 
sig til en improvisation. Det vil i praksis sige, at man som kvalitativ forsker i starten bør 
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arbejde med en nøjagtig planlægning af interviews, dokumentanalyse osv., men i selve 
udførelsen (f.eks. når man stiller spørgsmål i interviews) bør opføre sig som den 
improviserende koreograf/danser, der lærer mere end planlagt. 
 
For databehandlingsfasen bliver især den måde, data fremlægges på central, idet det hævdes, 
at datas kompleksitet ikke nødvendigvis kan komme frem gennem de traditionelle tekstuelle 
fremstillingsformer. Dette har ført til diskussioner og afprøvninger af en variation af 
tekstformer som nye måder at fremlægge resultaterne af kvalitative undersøgelser på. Som 
Lincoln og Guba (2000) skriver, er problemet, at traditionelle tekstformer kan få læseren til at 
tro, at verden er mere simpel end den er. ’Messy texts’, brug af performance, billeder o.l.  – 
hvor der er tale om nye tekstformer, der bryder gængse grænser og ofte lægger sig mellem 
traditionelle videnskabelige tekstformer og litterære former, hvor forskeren pludselig også 
bliver storyteller – fremstilles i moderne kvalitativ metodelitteratur som et muligt svar på 
denne problematik. Man må dog nok karakterisere dette felt som endnu værende på et 
udforskende forsøgsstadium. 
 
For alle faser i det kvalitative paradigme er som nævnt også forskeren selv en central faktor. 
Derfor er ’reflexivity’ ovenfor anført som et vigtigt kvalitetsparameter i kvalitative 
undersøgelser.  
 
En del af refleksiviteten, men også et problemfelt i sig selv, udgøres af tiltag, der skal sikre 
valide data. Validitet anbefales traditionelt sikret gennem triangulering, men dette er i 
kvalitative undersøgelser ofte en ikke-brugbar løsning, idet indsamling af én type kvalitative 
data i sig selv er yderst belastende og ofte mere end udfylder de tidsmæssige og økonomiske 
rammer for kvalitativt anlagte empiriske undersøgelser. I stedet foreslår Gergen & Gergen 
(2000) i deres analyse af forskellige kontroverser inden for kvalitativ metode, at 
’validitetskrisen’, som de kalder det, i høj grad skal afhjælpes gennem sammenkobling af 
validitet på den ene side og øget fokus på ’reflexivity, multiple voicing and literary styling’ på 
den anden side. Dvs. de tre parametre, som også andre forskere inden for kvalitativ metode 
kredser om: øget refleksion over forskerrollen, bevidsthed om, at deltagerne skal til orde, samt 
brug af nye - ofte mere æstetiske end traditionelt videnskabelige fremstillingsformer. Hertil 
kan lægges Kvales bud på validitetssikring gennem sproget, dvs. gennem en sådan 
udformning af spørgsmålene i det kvalitative interview, at datas validitet afprøves undervejs 
(Kvale 1989 og 1997).  
 
Med validitetsdiskussionen har vi nærmet os en bredere diskussion, som Olsen (2002) tager 
op systematisk, nemlig kvalitative undersøgelsers, in casu kvalitative interviewunder-
søgelsers, kvalitet. Olsen (2002) giver ud fra studier af metodelitteratur og udvalgte konkrete 
interviewundersøgelser forslag til kvalitetssikring af kvalitative interviewundersøgelser. Olsen 
skelner, inspireret af Kvale, mellem tre kriterier for kvalitet: håndværksmæssig, kommuni-
kativ og pragmatisk kvalitet. Den pragmatiske kvalitet, dvs. om undersøgelser kan bruges i 
praksis som basis for gennemførelsen af ændringer, går Olsen ikke selv ind for at prioritere. 
Den vil heller ikke blive taget nærmere op her.  
 
Olsen opdeler sin konkrete vurdering af kvalitative undersøgelsers håndværksmæssige og 
kommunikative kvalitet i fem afdelinger: undersøgelsens tematiseringer, dens design, dens 
dataindsamling, dens analyser og dens fremlæggelse. Hertil kommer en sjette overordnet 
afdeling, hvor Olsen primært vurderer kvaliteten af kohærensen mellem de fem andre 
afdelingerne.  
 
Inden for den enkelte afdeling er udover kohærens især transparens, argumentation, 
eksplicitering og klarhed centrale dyder for at opnå høj kvalitet. 
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Konkret empiriform og empiriindhold 
I det følgende skal valget af den konkrete form og det konkrete indhold for nærværende 
empiriske undersøgelse beskrives og begrundes. 

Hvorfor interviewundersøgelse? 
Som nævnt ovenfor kombinerer mange empiriske undersøgelser i dag kvantitative og 
kvalitative tilgange. Da den eksterne evaluering af DDN-gymnasieprojektet gik i gang, havde 
projektledelsen allerede gennemført en stor kvantitativ undersøgelse af alle nordjyske 
gymnasielæreres oplevelse af projektet. Af hensyn til både de involverede og de ressourcer, 
der var afsat til denne evaluering, blev det besluttet ikke at lave en selvstændig kvantitativ 
undersøgelse blandt projektdeltagerne. I stedet har projektledelsen stillet data fra den interne 
spørgeskemaundersøgelse blandt alle gymnasielærere i Nordjylland til rådighed. Med disse 
data i baghånden vælger evaluator udelukkende at koncentrere sig om en kvalitativ 
undersøgelse.  
 
Herefter er spørgsmålet, hvilken kvalitativ undersøgelse der vil kunne levere de bedste og 
mest relevante data til brug for en ekstern evaluering af DDN-gymnasieprojektet. Valget faldt 
her på interviewformen som den mest egnede kvalitative metode – kombineret med 
dokumentanalyser og forskningsforankring. I praksis betyder det, at feltstudier, observation 
og nøje studier af projektdeltagernes pædagogiske produkter og kommunikation på nettet er 
fravalgt. Valg og fravalg er primært tidsmæssigt begrundede, idet alle anførte metoder ville 
være interessante datakilder til en kvalitativ undersøgelse, men felt-/observationsstudier og 
netstudier er mere tidkrævende end denne evaluerings rammer tillader.  
 
Nærværende evaluering baseres derfor på en trehed af 1) studier af relevante dokumenter, 
som præsenterer og repræsenterer rammerne for det evaluerede projekt (se foregående afsnit 
Om projektets rammer), 2) indsamling og bearbejdning af interviewdata og 3) tråde til 
relevant forskning i analysen og perspektiveringen af denne.  

Præsentation af dataindsamlingsprocessen 
Silverman (2001) gør korrekt opmærksom på, at vi lever i et ’interviewing society’, dvs. at 
moderne mennesker jævnligt udsættes for interviews om snart det ene, snart det andet. Man 
bliver derfor som afholder af interviews i videnskabelig sammenhæng nødt til at være yderst 
opmærksom på at designe og gennemføre interviewsituationen så optimalt som muligt med 
henblik på at få deltagerne til at tillægge ens interview den interesse og mentale 
opmærksomhed, der skal til for at få relevante og valide data.  
 
I den forbindelse er det vigtigt at vende tilbage til den ovenfor omtalte erkendelse i moderne 
kvalitativ metodelitteratur om interviews som interaktion mellem to parter. For en vellykket 
interaktion i videnskabelige interviews er en ligeværdighed mellem interviewer og deltager 
vigtig, forstået på den måde, at begge parter erkender og anerkender hinandens ekspertise, 
som mødes i interviewet og i et samspil skal berige verden med ny erkendelse. Fra forskerens 
side bliver valg af interviewer derfor en central problemstilling. 
 
Interaktionen mellem interviewer og interviewede og vægten af den interviewedes egen 
stemme (voice) – som er så vigtig i kvalitative interviews - er i høj grad afhængig af, hvordan 
interviewet designes (hvilken form der vælges og hvordan det bygges op), og hvilket ordvalg 
interviewer bruger.  
 
Nærværende undersøgelse blev gennemført i to tempi med henblik på at optimere den 
endelige anden dataindsamling så meget som muligt. Først gennemførtes et mindre 
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telefoninterview med et begrænset antal gymnasielærere – i anden omgang et længere face-to-
face interview med en større gruppe gymnasielærere.  
 
Man læser ofte i metodelitteraturen, at spørgsmålet om telefoninterview versus face-to-face 
interview ikke er udslaggivende for et interviews kvalitet, men at det mere er et spørgsmål om 
at vælge den for en given situation mest praktiske form. I dette tilfælde viste sig imidlertid 
hurtigt i den første interviewrunde, at telefoninterviewformen ikke var velegnet. Interviewene 
fik – uden at det var interviewerens intention – mere karakter af produktanalyseinterviews 
(markedsanalyseinterviews), hvor interviewer møder med et skema, hvori løbende afkrydses 
som interviewet skrider frem. Når målet derimod - som her - er at få den interviewedes egen 
stemme på banen, viste formen sig uegnet. Der blev derfor til anden interviewrunde valgt 
face-to-face interviews. I alt 26 lærere deltog i den afgørende face-to-face interviewrunde.  
 
I begge omgange blev interviewene gennemført som semistrukturerede interviews for, som 
beskrevet ovenfor, at balancere mellem en, for alle interviews, fælles plan og muligheden for 
at variere i overensstemmelse med den enkelte interviewsituation. De konkrete 
interviewguides behandles mere detaljeret nedenfor. 
 
Ordvalget i de to interviewrunder har været markant forskellig, som også omtalen af de to 
interviewguides nedenfor vil vise. Til den første interviewrunde var valgt begrebet 
’omstilling’ som kernebegreb, hvorom hele interviewet opbyggedes. Det viste sig dog relativt 
hurtigt i den første interviewrunde, at gymnasielærere er allergiske over for pædagogiske 
juhu-ord, hvortil man kunne mærke de henførte omstillingsbegrebet, og at de endvidere ikke 
bryder sig om eller formår at tale om deres profession i abstrakte begreber, hentet uden for 
deres egen sprogbrug og hverdag i relevant litteratur på feltet. Dette svarer til Heises 
oplevelse af, at gymnasielærerne i hendes undersøgelse udviste modstand mod teori- og 
metodesnak (Heise 1998). Ordvalget i anden interviewrunde blev derfor – belært af 
erfaringerne fra første interviewrunde - i høj grad gjort mere konkret, hverdagsagtigt og 
velkendt for de interviewede. Hvor f.eks. første interviewrunde talte om ’omstillingstiltag 
inden for undervisningen’, talte anden interviewrunde om ’ændringer af den velkendte 
klasseundervisning’. 
 
I første omgang blev en forskningsassistent ansat til at foretage telefoninterviewene efter 
evaluators anvisninger. Kombinationen af på den ene side en ung interviewer med interview-
erfaring, men med relativ lidt pædagogisk, didaktisk og virtuel erfaring, og på den anden side 
ofte meget erfarne undervisere fra gymnasiet fungerede ikke. Det er evaluators indtryk, at 
situationen ikke oplevedes som ligeværdig fra gymnasielærernes side. Interviewer blev derfor 
i anden omgang udskiftet med erfarne folk fra andre evalueringsprojekter på Aalborg 
Universitet. Evaluator vurderer helt klart, at anden interviewomgang fungerede interaktionelt 
endog meget tilfredsstillende.     
 
Opsummerende kan man om den konkrete dataindsamling sige, at den primært består i 
gennemførelsen af 26 semistrukturerede individuelle face-to-face interviews af ca. 1 times 
varighed hver – optaget på minidiscs, og derefter udskrevet i deres fulde længde. 
Interviewene foregik på de interviewedes arbejdsplads. Som interviewere fungerede fem 
erfarne interviewere fra Aalborg Universitet efter fælles gennemgang af interviewguide og 
forventningerne til interviewene med evaluator. Interviewene bygger på en interviewguide, 
som er forfattet i gymnasielærernes sprog og som anvender hverdagsbegreber fra under-
visningssammenhæng (jf. nedenfor). Det enkelte interview foregik som en samtale mellem 
interviewer og den interviewede med udgangspunkt i interviewguiden. Det er evaluators 
vurdering, at interviewene forløb meget tilfredsstillende – præget af gensidig respekt, nysger-
righed, velvilje og et ønske fra begge sider om at bidrage konstruktivt til undersøgelsen.  
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Det vellykkede interviewforløb med de 26 gymnasielærere trak i høj grad på erfaringerne fra 
et første interviewforløb med en mindre gruppe gymnasielærere. Efter denne testrunde blev 
intervieweren udskiftet, sproget ændredes og telefoninterviewformen blev forladt til fordel for 
face-to-face interviews, selvom denne form er meget mere tidkrævende for interviewerne, der 
nu skulle rejse rundt i hele Nordjylland og interviewe på alle 14 nordjyske gymnasier og HF-
kurser. Resultatet af ændringerne udeblev som nævnt ikke, idet hovedrunden af interviews må 
betegnes som endog meget tilfredsstillende. 

Hvem er interviewet? Om udvælgelse af interviewpersoner 
Selvom deltagerne i en kvalitativ interviewundersøgelse ikke skal vurderes som 
repræsentative, men interviewes som individer, ønskede evaluator alligevel - af hensyn til at 
optimere undersøgelsens mulighed for at blive opfattet som nuanceret, troværdig og relevant - 
at sikre, at der var deltagere fra alle nordjyske gymnasier og HF-kurser blandt de 
interviewede, samt at populationen udviste spredning på forskellige - efter evaluators erfaring 
med IT-omstilling betydningsfulde - baggrundsvariable. 
 
Evaluator udsendte derfor et ønske til de 14 nordjyske gymnasier og HF-kurser om at stille 
med 2 interviewpersoner hver (dvs. i alt 28 personer), der om muligt opfyldte et sæt af 
parametre, som oplystes til den enkelte skole. I alt 26 er interviewet, hvilket må betegnes som 
tilfredsstillende, idet alle skoler er repræsenteret – to dog kun med én lærer hver. 
 
For det første ønskede evaluator, at hver skole skulle stille med en lærer, der har deltaget i et 
delprojekt og én, der ikke har deltaget i noget delprojekt. Dette er stort set opfyldt med de 
aktuelt interviewede. Fordelingen på delprojektdeltagere og ikke-delprojektdeltagere er nem-
lig 12 delprojektdeltagere mod 14, der ikke har deltaget i noget delprojekt. De 12, der har del-
taget i et delprojekt, repræsenterer 9 forskellige delprojekter ud af de i alt ca. 20 delprojekter i 
gymnasieprojektet, dvs. ca. halvdelen, hvilket må betegnes som tilfredsstillende. 
 
Der er en lille overvægt af mænd blandt de interviewede (15 mænd – mod 11 kvinder). Dette 
skønnes ikke at udgøre noget problem.  
 
Sammenholdes deltagelse i delprojekt og køn hos de interviewede, viser sig imidlertid en 
markant kønsforskel, idet 9 ud af de 12 delprojektdeltagere er mænd, mens kun 3 af de 
interviewede kvinder har deltaget i et delprojekt.   
 
Inden for hvert køn havde evaluator ønsket en spredning på anciennitet som gymnasielærer: 
halvdelen med over 10 års erfaring som gymnasielærer og halvdelen med 10 års anciennitet 
eller mindre som gymnasielærer. Dette har åbenbart ikke kunnet lade sig gøre, idet det er 
velkendt, at lærerstaben i den danske gymnasieskole gennemgående er ’ældre’. Der ses som 
følge heraf i begge grupper en overvægt af lærere med over 10 års erfaring i gymnasiet: 8 ud 
af 11 hos kvinderne, 9 ud af 15 hos mændene – dvs. ca. 2/3 af de interviewede - har lang 
erfaring som gymnasielærer. Man kunne dog sige, at populationen hermed faktisk afspejler 
gymnasieskolens lærerstab bedre end den ville have gjort, hvis evaluators ønske til anciennitet 
var blevet opfyldt. Derfor betegnes den opnående anciennitetsspredning, hvor både ældre og 
yngre lærere er repræsenteret i populationen, som tilfredsstillende.  
 
Inden for hver af grupperne: kvindelige lærere med kort erfaring, kvindelige lærere med lang 
erfaring, mandlige lærere med kort erfaring og mandlige lærere med lang erfaring har 
evaluator desuden ønsket spredning på fagområde, således at ca. halvdelen i hver gruppe 
skulle være lærere med humanistiske eller samfundsvidenskabelige fag, den anden halvdel 
lærere med mindst ét naturvidenskabeligt fag. For mændenes vedkommende er dette opfyldt. 
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For kvinderne derimod er de ’ældre’ næsten udelukkende fra humanistiske fag, mens de 
’yngre’ er fra naturvidenskabelige fag.  
 
Sluttelig har evaluator ønsket spredning på IT-kundskab blandt de interviewede, således at 
halvdelen skulle have højt IT-kundskab, den anden halvdel ikke højt IT-kundskab. Det er ikke 
opfyldt i populationen. De interviewede bedømmer i langt overvejende grad deres IT-
kundskab til at være højt. Kun 6 af de interviewede lærere angiver at have lavt eller mellem 
IT-kundskabsniveau. Da interviewrunden finder sted ved projektets afslutning, kan man kun 
glædes over, at ønsket om spredning på IT-kundskabsniveau åbenbart ikke har kunnet 
opfyldes. At der trods alt er deltagere, der betegner eget IT-kundskabsniveau som værende 
ikke-højt, gør dog, at undersøgelsen i hvert fald ikke kan beskyldes for alene at interviewe 
’eliten’. 
  
Sammenfattende må man konstatere, at interviewgruppen er tilfredsstillende sammensat, hvad 
angår spredning på skoler, delprojektdeltagelse eller ej, antal delprojekter til stede, overordnet 
kønsfordeling, anciennitet, faglig profil (dog kun for mændenes vedkommende) samt IT-
kundskabsniveau. 
 
De to tilbageværende skævheder i forhold til det ønskede – overvægten af mænd blandt 
delprojektdeltagerne og den skæve fagfordeling for kvinderne – accepterer evaluator. De 
afspejler sikkert også – uden at det er gjort til genstand for nøjere undersøgelse – virke-
lighedens verden. Så med disse kommentarer bedømmer evaluator interviewpopulationens 
samlede sammensætning som værende tilfredsstillende. 

Hvad er der interviewet om?  
Formålet med de foretagne interviews er at belyse deltagernes/lærernes erfaringer med og 
vurdering af de gennemførte IT-omstillingstiltag i DDN-gymnasieprojektet. 
 
Det konkrete indhold i interviewene henter sin inspiration fra to typer af kilder, som er 
analyseret nærmere i de foregående afsnit, nemlig dels projektets egne beskrivelser på tryk og 
på projektets hjemmeside, dels ’hvad der rører sig’ i den verden, som projektet indskriver sig 
i. Det sidste er det, der ovenfor er betegnet ’projektets rammer’.  
 
Der er naturligvis rent formelt set forskel på de to kildetyper, idet man kan sige, at projektet er 
juridisk forpligtet til at leve op til sine egne formuleringer, mens det at leve op til, hvad der 
’rører sig’ i den verden, som projektet er en del af, har noget at gøre med, om projektet 
kommer til at gøre en forskel eller ej – for DDN, for virtuel uddannelse i Danmark og for det 
danske uddannelsessystems udvikling som sådan. Da de fleste læsere af evalueringsrapporter 
– inkl. projektdeltagerne selv og projektets bevillingshavere – oftest i virkeligheden er 
interesseret i det sidste, mens interessen for det første i høj grad begrænser sig til 
bevillingshaverne, har evaluator valgt at lade sig inspirere af begge kildetyper. 
 
Da DDN-gymnasieprojektet er et stort projekt, og da de rammer, som er relevante at inddrage 
(DDN som sådan, lignende skoleforsøg, policytiltag på området) også er omfattende, kræves 
en fokusering og tematisering for at gøre selve interviewene og den senere analyse 
håndterbare. Den er forsøgt forberedt i de løbende opsamlinger af relevante temaer under 
gennemgangen af projektets rammer ovenfor, men skal nu udmøntes i formuleringen af 
konkrete transparente og kohærente interviewguides (jf. Olsens kvalitetskriterier for 
tematisering og design af interviews i afsnittet ovenfor om Nogle overordnede metodiske 
overvejelser). 
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Formulering af interviewguides 
Som nævnt ovenfor er der foretaget to interviewrunder – med hver sin interviewguide, idet 
erfaringerne fra første testinterviewrunde viste et markant behov for revision af den på det 
tidspunkt udarbejdede og anvendte interviewguide.  
 
Interviewguiden til telefoninterviewene skal ikke omtales i detaljer her (den kan dog ses som 
bilag 1), idet konklusionen på første interviewrunde netop var, at denne ikke fungerede. Da 
det, at noget ikke fungerer metodisk, imidlertid er nok så værdifuld en erkendelse, skal 
baggrunden herfor imidlertid trækkes op ganske kort.  
 
Interviewguiden til den indledende telefoninterviewrunde var bygget op omkring omstillings-
begrebet, som er velkendt fra forskningen på feltet. For de interviewede lærere var begrebet 
imidlertid for abstrakt, smart, ukendt m.m., hvilket nogle af dem gjorde opmærksom på 
eksplicit, mens man ved de øvrige blot kunne konstatere, at begrebet ikke gav genklang med 
ret intetsigende udsagn fra lærerne til følge.  
 
Telefoninterviewguiden fulgte desuden en logik, som ofte anvendes i omstillingslitteraturen, 
nemlig først at tale om omstillingsprocessen (dvs. omstillingsmetoderne og omstillingens 
indhold) for først derefter at spørge ind til omstillingens mål og resultater. En sådan 
fremgangsmåde var imidlertid ikke vellykket i dette tilfælde, idet hele samtalen mellem 
interviewer og interviewede endte med at forblive på et abstrakt og af interviewer defineret 
niveau, hvor lærerne aldrig selv fik verbaliseret og konkretiseret deres erfaringer.  
 
Dette bevirkede som nævnt, at interviewguiden til hovedinterviewrunden blev opbygget helt 
anderledes end telefoninterviewguiden. Hovedinterviewguiden, som er vedlagt som bilag 2, 
anvender i udpræget grad begreber fra deltagernes egen verden og følger et flow fra det 
konkrete til det lidt mere abstrakte (men stadigt formuleret i velkendte kategorier).      
 
Indhold og flow i hovedinterviewguiden er som følger - for detaljer henvises til bilag 2:  
 

1) Om projektets resultater - relateret til velkendte kategorier (undervisningen, elevernes 
læreprocesser og kompetenceudvikling, læreren og fagene) 

2) Om projektets mål 
3) Om ITs potentialer (dvs. viden om IT abstraheret fra projektet) – relateret til de 

velkendte kategorier under 1 
4) Om de projektinterne processer – relateret til velkendte kategorier (samarbejde, 

kompetencer, ledelse m.m.) 

Refleksivitet, validering og kvalitetskontrol  
Som behandlet ovenfor under de generelle metodeovervejelser er det meget vigtigt at være 
opmærksom på at designe, udføre og fremlægge undersøgelsen på en måde, der understøtter 
datas validitet og hele undersøgelsens kvalitet så godt som muligt.  
 
Eksplicitering af, hvad og hvordan man gør, samt argumentation herfor er vigtige elementer i 
en undersøgelses samlede kvalitet (jf. Olsen 2002 ovenfor). Det er for denne undersøgelses 
vedkommende allerede gjort. Tilbage står at sige lidt omkring datas validitet samt gå nærmere 
ind på forfatterens egen rolle som forsker i relation til denne undersøgelse (refleksivitet). 
 
Valide data opstår, som Kvale og Olsen redegør for det, især, hvis den håndværksmæssige 
side er i top samt interviewenes forberedelse og gennemførelse er kommunikativt optimale. 
Den håndværksmæssige side er der redegjort for ovenfor. Den kommunikative side har 
evaluator, som det tidligere har været omtalt, været meget opmærksom på hele vejen igennem 
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undersøgelsen og har også undervejs måttet justere dataindsamlingen kommunikativt. Begge 
dataindsamlingsrunder blev forberedt gennem en skriftlig henvendelse til hver enkelt 
interviewperson, hvor der blev redegjort for undersøgelsens formål og forløb. 
 
Selve undersøgelserne forløb imidlertid helt forskelligt kommunikativt set, idet den anden – 
belært af de kommunikative problemer i den første – måtte justeres både omkring den 
interpersonelle kommunikation og omkring selve ordvalget, som den gjorde brug af. I første 
runde erfaredes, hvor følsom kommunikationen mellem interviewer og interviewede er, ikke 
blot overfor det, der bliver sagt, men også over for, hvem der siger det og måden det bliver 
sagt på. I første runde, hvor interviewene blev gennemført på evaluators vegne af en ung, 
nyuddannet mandlig forskningsassistent, kunne evaluator, da hun selv analyserede 
båndudskrifterne efter interviewenes gennemførelse, konstatere, at interviewer og 
interviewede slet ikke havde kommunikeret med hinanden på den måde, som eksplorative 
kvalitative forskningsinterviews forudsætter for at kunne danne baggrund for gode analyser. I 
stedet fremstod interviewene i udskrifterne mere som interviewerdefinerede spørgsmål-svar 
forløb – ikke som en samtale med ideer fra begge parter i et flow, hvor begge parter kunne 
tage initiativ, stille spørgsmål, tilføje osv. Den forklaring, som evaluator mente at kunne give 
herpå, var, at interviewer ikke accepteredes som ligeværdig og kompetent af de interviewede. 
Han var simpelt hen for ung og uerfaren, for meget universitet og for lidt underviser. Ud fra 
denne antagelse valgtes i anden omgang erfarne interviewere fra andre eksterne 
evalueringssammenhænge på Aalborg Universitet. Samtidig ændredes dog også sprogbrugen, 
eftersom analysen af udskrifterne fra første runde viste, at den ikke fungerede. Med en 
dobbelt udskiftning af interviewer og sprogbrug – til de interviewedes hverdagssprog – kan 
evaluator med baggrund i discudskrifterne fra anden runde konstatere, at anden 
hovedinterviewrunde kommunikativt fungerede meget tilfredsstillende. 

Evaluators rolle 
Min egen rolle som evaluator i forhold til denne undersøgelse skal her uddybes. 
Konklusionen, som jeg drager på baggrund af redegørelsen, er, at jeg har haft gode 
forudsætninger for at etablere en sådan balance mellem indføling i materialet og distance til 
det, som en god kvalitativ interviewundersøgelse skal baseres på. 
 
Jeg var i 2001, hvor projektet ansøgte DDN om penge, medlem af den komité som skulle 
behandle ansøgningen og indstille projektet til støtte. På den måde har jeg fra starten kendt 
projektet, været inde i diskussioner af det og af de justeringer, som pågældende komité 
anbefalede DDN at kræve af projektet inden igangsættelse. Disse gik på dels beløbets 
størrelse, dels ansættelse af en daglig projektleder med baggrund i projektets størrelse. Jeg er 
altså gået ind i evalueringen vidende om, at jeg har været med til at anbefale dets 
igangsættelse, men samtidig har ønsket justeringer i det primært på grund af en usikkerhed 
omkring muligheden for at bringe så stort et projekt til succes.  
 
I starten af projektforløbet afholdt projektet et fælles seminar for alle gymnasielærere i 
Nordjylland på Nørre Sundby Gymnasium. Jeg blev her – lang tid før det var bestemt, at jeg 
senere skulle optræde som evaluator af projektet – indbudt til at holde et oplæg på seminaret i 
kraft af min forskerrolle på feltet. Oplægget havde titlen: Kompetenceudvikling & læring med 
IKT. Hvordan kan IKT gøre en forskel? Oplægget blev meget vel modtaget af deltagerne, og 
mange af dem henvendte sig personligt bagefter og takkede for oplægget.  
 
Det viste sig imidlertid efterfølgende, at de deltagende rektorer fra projektets styregruppe ikke 
havde været helt så begejstrede, fordi de mente, at jeg i oplægget havde været ret kritisk over 
for projektets måde at gribe processen an på. Denne reaktion overraskede mig meget, idet 
oplægget slet ikke var ment kritisk over for det konkrete projekt men snarere som et 
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eftertænksomt pust fra forskningsverdenens mange tidligere indsamlede erfaringer fra store 
og ikke altid vellykkede IT-omstillingsprojekter, og ej heller var ment som et partsindlæg med 
eksplicitering af specielt lærernes synspunkter. Men sådan var det åbenbart blevet opfattet.  
 
Jeg blev på den måde meget opmærksom på to ting: 1) projektet var på det tidspunkt præget 
af modsætninger mellem ledelserne og medarbejderne, og 2) man skal passe på sit ordvalg i 
gymnasieverdenen. Det sidste lærte jeg som evaluator som nævnt én gang til i forbindelse 
med dataindsamlingen. Jeg har efterfølgende, da den enhed, jeg er tilknyttet, blev købt til at 
evaluere projektet, selv taget episoden op og diskuteret den med projektets daglige leder for at 
sikre sig, at vi ikke havde forkerte opfattelser af hinanden.  
 
Jeg blev ved det fælles seminar identificeret som havende speciel indføling med lærersiden i 
projektet. Ledersiden mener jeg imidlertid selv også at have både stor erfaring med og indsigt 
i. For det første har jeg gennem flere år fungeret som leder af Aalborg Universitets store 
strategiske IT-omstillingsinitiativ kaldet IT Indsatsen. I dette projekt forsøges, som på de her 
analyserede 14 gymnasier, inden for rammerne af et stort fælles projekt at indføre IT til 
undervisning og administration – i dette tilfælde på Aalborg Universitet. For det andet leder 
jeg p.t. alle 12 danske universiteters fællesprojekt omkring etablering af en fælles 
internetportal omkring efter- og videreuddannelse. I begge tilfælde har jeg på egen krop 
oplevet, hvor svært det er at lede store projekter med en meget forskelligartet deltagerskare og 
at bringe dem til succes. Forskellige traditioner, kulturelle parametre, kompetencespørgsmål 
o.l. spiller på universitetet – ligesom i det evaluerede projekt – en stor rolle som barrierer for 
(hurtig) omstilling. Da jeg samtidig har fungeret som underviser i over 25 år og endvidere er 
uddannet inden for systemudvikling, mener jeg samlet at have gode forudsætninger for at 
kunne forstå alle roller i et projekt som det evaluerede – lederen, læreren og IT-drifts- og 
supportsiden. Endelig er jeg af profession forsker i IT og uddannelse og kan på den baggrund 
forhåbentlig anlægge et perspektiv, der balancerer viden om feltet og en metodisk velfunderet 
tilgang til empirien med den mængde erfaringsbaseret indføling i data, der skal til i kvalitative 
undersøgelser for at få det maksimale ud af materialet. 

Analysens fremlæggelsesform 
Resultaterne af den empiriske undersøgelse fremlægges i en traditionel videnskabelig form. 
Den nyeste kvalitative metodeforsknings forslag om at tage nye formidlingsformer i brug 
skønnes ikke at være muligt her, idet evaluator ikke har erfaring nok med andre 
fremstillingsformer end den traditionel videnskabelige til her at springe ud i sådanne. At det 
imidlertid er noget, der bør forsøges senere – måske også i formidlingen af resultaterne herfra 
i anden sammenhæng – er sikkert. F.eks. har man for nyligt kunnet opleve, hvordan den 
meget anerkendte psykologiprofessor Daniel Sterns forskningsresultater har mødt en helt 
anden og bredere interesse end normalt, fordi han i sin nyeste produktion på dansk har valgt at 
formidle sine forskningsresultater i dagbogsform: En babys dagbog. 
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Interviewanalyse 

Indledning 
De indsamlede interviewdata analyseres i det følgende med afsæt i spørgsmål, som dels er 
formuleret som vigtige for evalueringen i de forrige afsnit - ud fra dokumentanalyser af selve 
projektbeskrivelsen samt beskrivelser af DDN, lignende virtuelle skoleforsøg og policytiltag 
på gymnasieområdet - dels stammer fra forskningen inden for det felt, som det evaluerede 
projekt indskriver sig i.   
 
Evaluator har valgt at opdele analysen i fire temaer: 
 

1. Fag, arbejdsformer og elevernes generelle kompetenceudvikling 
2. Fleksibilitet, differentiering og elevernes individuelle kompetenceudvikling 
3. Samarbejde, videndeling og den interpersonelle kompetenceudvikling for 

elever og lærere 
4. Omstilling – teknologisk, pædagogisk og organisatorisk 

 
Det skal understreges, at ordvalget i temaoverskrifterne og måden at strukturere materialet og 
analyserne på inden for det enkelte tema helt og holdent stammer fra evaluator og altså ikke er 
udtryk for, at de interviewede har brugt disse ord eller denne strukturering. Én af pointerne, 
som fremkommer i analysen, er faktisk netop, at en række af deltagerne netop ikke har fået 
det maksimale udbytte af projektet, fordi de ikke har set – måske ikke har formået eller er 
blevet hjulpet til og støttet i at se – deres egne afgrænsede oplevelser og erfaringer i projektet 
som en del af en sådan større, sammenhængende, struktureret, nuanceret udforskning af et 
felt, som analysen lægger op til reelt har fundet sted – bare uden at mange har opdaget det. 
Problemerne heri tages op nedenfor. 
 
Når der altså i analysen bruges ordvalg og struktureringer, som lærerne ikke selv har brugt, 
har det to formål. For det første tilstræbes hermed en transparens og kohærens, som er 
betinget af kvalitetskravene til videnskabelige analyser af empiriske data (jf. Olsen 2002). For 
det andet skriver analysen sig jo også ind i en forskningsverden, hvor der findes traditioner 
for, hvad man kalder ting, og hvordan man organiserer dem.  Skal analysen kunne bruges af 
andre end deltagerne selv, må sådanne konventioner overholdes. Den anvendte sprogbrug og 
strukturering af materialet i temaerne er dog samtidig forsøgt holdt så tæt på de interviewedes 
hverdag som muligt, idet dataindsamlingen jo viste, at lærere ikke altid tolker begreber fra 
den pædagogiske verden som forsknings- eller fagtermer, men mere som pædagogiske juhu-
ord, som de tager skarpt afstand fra. Evaluator håber i analyserne at have fundet balancen 
mellem de forskellige universer. 
 
I overensstemmelse med erfaringerne fra dataindsamlingen følger temaernes rækkefølge en 
bevægelse fra det praksisnære til det mere abstrakte: først analyseres lærernes pædagogiske 
hverdagserfaringer med IT (tema 1-3), derefter mere generelle IT-omstillingsmetodiske 
problemstillinger (tema 4). Inden for tema 1-3 ses samme bevægelse, idet der startes med at 
se på IT i de mere kendte rammer (undervisning med IT), hvorefter nyere former med IT 
kobles på. 
 
Inden analysen skal der kort ses på, hvilke forskningsfelter projektet efter evaluators op-
fattelse knytter an til, og hvilke specifikke forskningsområder analysen og perspektiveringen 
af denne dermed kan forankres i. 
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Hvor kan analysens forskningsforankring hentes? 
I den danske forskningsverden er der efterhånden etableret konsensus om, at IT-omstilling af 
uddannelsesinstitutioner skal ses som en helhed af faglig-pædagogisk udvikling, 
organisatorisk udvikling og teknologisk udvikling: 
 
 
Figur 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det er derfor indlysende, at en analyse som denne må trække på en kombination af pædago-
gisk, organisatorisk og teknologisk forskning. Eftersom hver af disse repræsenterer et enormt 
stort forskningsfelt, er det klart, at der ikke kan/skal trækkes på det hele, men at man som 
forskningsbaseret evaluator må udvælge sig de delområder inden for de enkelte forsknings-
felter, som man skønner mest givende i den pågældende sammenhæng. Forfatteren af denne 
analyse har i overensstemmelse hermed udvalgt otte forskningsområder, som hver især er 
centrale for specifikke dele af analysen, og som tilsammen dækker en helhed af pædagogik, 
organisation og teknologi.  
 
Figur 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der skal her ikke forsøges givet en udtømmende redegørelse for de enkelte anførte forsk-
ningsområders centrale forskningsspørgsmål, resultater og aktive forskere. Det ville simpelt 
hen føre for vidt, ja måske endda være en umulig opgave, fordi mange af felterne er ret så 
dynamiske. Men enkelte pointer skal dog kort trækkes frem for at indikere, hvori forsknings-
områdernes inspirationskraft for denne evaluering ligger. Undervejs anføres – uden intention 
om at være dækkende, udtømmende m.m., men alene som inspiration til at komme i gang 
med feltet - enkelte referencer, som kan bruges som springbræt af læseren. 
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Forskning i netstøttet undervisning (WSL) og virtuelle læringsmiljøer (WBL) 
Der er tale om glidende overgange mellem det, man i forskningsverdenen kalder netstøttet 
(websupported: WSL) henholdsvis netbaseret (webbased: WBL) undervisning/læring og den 
til hvert forskningsområde knyttede forskning. Traditionelt er det dog sådan, at ’netstøttet’ 
mere indikerer integration af IT i de eksisterende undervisningssammenhænge, mens 
’virtuelle læringsmiljøer’ indtil nu mest har været rene fjernundervisningssammenhænge og i 
Danmark først og fremmest rettet mod voksne deltagere.  
 
Inden for begge retninger beskæftiger man sig meget med den kommunikative side af 
undervisning og læring (Agertoft & Nielsen 2003, Bang 2003, Georgsen 2002, Levinsen 
2003, Sorensen 2000). Også forskellige organiseringsformer tages op af begge, fordi IT giver 
mulighed for sådanne. Der er typisk tale om mod- og sammenstilling af former som on-
campus undervisning med IT, åbne læringscentre og fjernundervisning. Lærerrollens 
ændringer og de dermed forbundne ændrede kompetencekrav til læreren behandles også som 
et vigtigt tema (Andersen & Christensen 2000, Jensen 2003, Lorentsen 2002). Herudover skal 
fremhæves forskningen omkring brug af portfolio og logbog til optimering af IT-støt-
tede/baserede læreprocesser som et nyt tema, der arbejdes mere og mere med (Jensen og 
Jæger 2003). Endelig er specielt IT-støttet/baseret projektarbejde et vigtigt forskningstema. 
Det omtales her under ’Samarbejdslæring’. Rapporten Uddannelse, læring og IT – 26 forskere 
og praktikere gør status på området (2002) samt Heilesen & Jensen (2003) giver begge en 
tværgående introduktion til både WSL og WBL.  
 
Samarbejdslæring 
Samarbejdslæring går på tværs af det pædagogiske og det organisatoriske felt, idet 
forskningsområdet omfatter både elevers gruppearbejde i typisk projektsammenhæng, dels 
læreres teamsamarbejde. Forskning i problembaseret læring (Kolmos et al. 2004) og læring i 
praksisfællesskaber (Wenger 1998, Ryberg 2003, Dall & Kryger 2003) er her centrale dele. 
Når IT kommer med ind, bliver et felt som CSCL (Computer Supported Collaborative 
Learning) centralt (Dirckinck-Holmfeld 2002, Ejsing 2003). Endelig er på lærersiden specielt 
forskning i teamarbejde også vigtigt (Andersen 1998).  
 
Kompetenceteori 
I denne evaluering er det vigtigt at inddrage teori omkring dels forskellige dimensioner i 
elevernes kompetenceopbygning, dels teorier om ansattes løbende kompetenceudvikling i 
form af ’staff development’ eller læring i praksisfællesskaber, som allerede har været omtalt 
ovenfor. 
 
Omkring skiftet fra kvalifikations- til kompetenceopbygning kan med fordel i første omgang 
inddrages Qvortrup (2001 og 2002), den delrapport fra udredningsarbejdet om det virtuelle 
gymnasium, som specielt handler om elevkompetencer (Modeller for fag og læring i Det 
virtuelle gymnasium 2001), samt endelig den nye publikation, som samler op på Fremtidens 
uddannelser af Busch et al. (2004). Også litteratur om specielt almendannelse og studie-
kompetence er centrale for en evaluering af det almene gymnasium - med baggrund i gym-
nasiets almendannende og studieforberedende formål. Begge forskningsfelter er repræsenteret 
stærkt på Dansk Institut for Gymnasiepædagogik (DIG) på Syddansk Universitet (Haue 2000 
og 2003, Beck & Gottlieb 2002) – et institut, som derfor også bruges flittigt til udred-
ningsarbejder på feltet af det danske undervisningsministerium.   
 
På medarbejdersiden kan teori om både indhold og form for læreres kompetenceudvikling i hele 
uddannelsessystemet og specielt i gymnasiesammenhæng være en inspiration (Lorentsen 2001).  
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Organisationsteori 
Inden for organisationsteori er især tre felter vigtige forskningsmæssigt i forhold til evaluering 
af DDN-gymnasieprojektet. For det første teori omkring de specielle kulturelle træk, som 
karakteriserer det almene gymnasium, for det andet teori om organisatorisk læring generelt, 
for det tredje ledelsesteori med særlig vægt på forandringsledelse og ledelse af IT-omstilling. 
 
På det første felt er det igen centralt at gøre opmærksom på det arbejde, der foregår på Dansk 
Institut for Gymnasiepædagogik på Syddansk Universitet. F.eks. Gleerup & Wiedemann 
(2001) beskriver dybtgående og inspirerende, hvordan det danske uddannelsessystem – og 
herunder det almene gymnasium - er under omstilling og udvikling i disse år i et krydspres fra 
forskellige sider, bl.a. den videnskabelige verden og elevkulturen. En vigtig pointe er, at 
enhver skolekultur må besinde sig på sit særpræg, dvs. medtænke dette bevidst for at 
udviklingsarbejde kan lykkes. Det bliver dermed afgørende at forholde sig til gymnasie-
kulturens skarpe adskillelse mellem det faglige, det personlige og det organisatoriske.  
 
Teorier om organisatorisk læring er i de senere år blevet vigtige dele af organisations-
teorifeltet. Senge (2001) er her vel her den mest læste og citerede. På dansk grund kan 
Kompetencerådets arbejde omkring videndeling også inspirere. F.eks. taler de i deres 
Kompetenceregnskab 2002 både provokerende og inspirerende om ’organiseret talentspild’ 
som en karakteristik af Danmarks forvaltning af sine evner i den fælles opbygning af 
kompetencer og videndeling. Ifølge deres undersøgelser har Danmark nemlig forudsætninger 
nok til at få videndeling og fælles kompetenceopbygning til at fungere, men, som de siger: 
 

’Danmark og danskerne har masser af god viden, men er for dårlige til at dele den, 
udveksle den – og hente ny inspiration udefra. […] Videnudveksling – på tværs af 
institutioner og kulturer (er) et strukturelt problem for Danmark. […] Meget tyder på, 
at der trives en stærk forestilling om, at det er umuligt eller besværligt at lære noget 
af omverdenen. 

 
Teori omkring (forandrings)ledelse samt ledelse af specielt IT-omstilling kan hentes hos f.eks. 
Abrahamsen (2003), Senger (2003), Bates (2000). 
 
Knowledge management 
Viden er et nøgleord i moderne organisationer. Som f.eks. Kreiner & Mouritsen (2003) 
redegør for, kan viden enten være bundet til personer (knowledge workers) eller via 
forskellige strukturer være eksternaliseret og fastholdt i et videnlager i organisationen. For 
moderne organisationer er det vigtigt at forholde sig samlet og bevidst til deling og lagring af 
viden (det at gøre individuel viden fælles, at kommunikere viden ud, at fastholde best/good 
practice). Hermed er videnledelse en central aktivitet i organisationer (Bukh et al. 2003). 
Teknologi – især intranet og kommunikationssystemer – bruges i moderne organisationer, 
også i det evaluerede gymnasieprojekt, i høj grad til at understøtte videndeling, -lagring- og -
ledelse. Forskning heri er derfor central i moderne knowledge management teori. En vigtig 
pointe, som må tages med fra Bukh. et al. (2003) er, at anvendelse af informationsteknologi til 
videnledelsesopgaver ikke bliver en succes, hvis ikke den organisatoriske kontekst tages i 
betragtning. 
 
Systemudviklingsteori 
Inden for systemudviklingsteorien kan denne evaluering især hente inspiration i den skandi-
naviske systemudviklingstraditions konceptuelle forståelse af, hvad der ligger i udvikling og 
ibrugtagning af IT, samt den samme traditions koncept for brugerinddragelse.  
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Dahlbom & Mathiassen (1993) gør glimrende rede for forskellige konceptuelle forståelser af 
systemudvikling. Det koncept, der kan inspirere her, er systemudvikling forstået som 
intervention.  Det går ud på, at IT ikke må opfattes som teknik (alene), men skal ses i 
sammenhæng med organisationen, dens arbejdsprocesser og ledelse, samt at IT ikke er en 
neutral størrelse, men intervenerer i – dvs. påvirker – de muligheder, organisationen og dens 
ansatte derefter har.  
 
Brugerinddragelse i systemudvikling – og som her brugerinddragelse generelt i 
udviklingsprojekter som DDN-gymnasieprojektet – kan også hente inspiration fra 
skandinavisk systemudviklingsteori og -praksis (Bødker et al. 2000).   
 
IT-omstillingsteori 
IT-omstillingsteori kan siges allerede at være behandlet, idet IT-omstillingsteori inkluderer de 
allerede behandlede syv forskningsområder. Her skal imidlertid tilføjes et par yderligere 
temaer fra IT-omstillingsteori, som også fortjener at blive omtalt. 
 
For det første bliver der inden for IT-omstilling forsket i, hvordan projektorganisering (som 
f.eks. i DDN-projektet) fungerer sammenlignet med andre organiseringsmåder (f.eks. 
strategiplan-drevet IT-udvikling). Denne forskning kan der hentes inspiration i f.eks. Støkken 
2002, Dirckinck-Holmfeld & Lorentsen 2003.  
 
Et andet tema er forskning i barrierer/drivkræfter for IT-omstilling. Specielt på gymnasieom-
rådet har strukturelle barrierer for omstilling været problematiseret og undersøgt. Et eksempel 
på en nærmere undersøgelse af, hvilken betydning ændring af strukturelle/organisatoriske 
rammer kan have for udvikling på gymnasieområdet, kan ses i de to publikationer om 
effekten af indførelsen af årsnormen i 1999 (Damberg et al. 2000 og 2001), som ser både på 
principperne og på de fire konkrete skoleforsøg. En vigtig konklusion er, at etableringen af 
skoleprojekter, når strukturelle barrierer falder, kræver en særlig opmærksomhed omkring: 
faglighedsbegrebet, det kollegiale samarbejde, ledelse og efteruddannelse samt organisa-
tionernes evne til selvrefleksion og konfliktløsning. 
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Analysetema 1: 
Fag, arbejdsformer og elevernes generelle kompetence-
udvikling 
Der er generel enighed om, at der eksisterer en snæver forbindelse mellem undervisnings-
indhold, undervisningsform og det der kommer ud af begge dele i form af læring hos 
eleverne.  
 
I gymnasieskolen organiseres indhold traditionelt i forhold til fag. De traditionelle fore-
stillinger om fagbegrebets status og fags autonomi, som igennem tiderne har udgjort vigtige 
elementer i gymnasieskolens kultur, er godt nok sat under pres med den nyeste udvikling, 
men samtidig siger selv forkæmperne for nyudviklingen i gymnasiet, at fag også i fremtiden 
vil udgøre et vigtigt element i gymnasieskolen. Fremtiden i gymnasiet vil altså ikke komme til 
at gå ud på at afskaffe de traditionelle fag, men at udvikle dem – især ved, at de bringes i 
samspil med hinanden, og ved, at de hver især og sammen påtager sig at lede frem til en 
meget bredere kompetenceudvikling hos eleverne end tidligere. Sagt konkret så skal f.eks. 
tysk som fag i fremtiden i høj grad ses i sammenhæng med andre sprogfag, historie, 
samfundsfag, musik osv., og eleverne skal i tysktimerne ikke kun lære at snakke tysk, men 
også tilegne sig tre yderligere mere overordnede kompetencer: en orienteringskompetence, 
æstetisk kompetence og interkulturel kompetence samt et antal mere detaljerede kompetencer 
som f.eks. problemløsnings-, formidlings-, IT- og samarbejdskompetence. Brikker til denne 
nye faglighed - udtrykt gennem faglige kompetencebeskrivelser - kan f.eks. ses i de netop 
udkomne publikationer om fire forskellige grupper af fag: matermatik, naturfag, sprogfag og 
dansk (Busch et al. 2004). 
 
I det følgende skal ses på, hvilke erfaringer DDNs gymnasieprojekt har gjort med koblingen 
af fag, arbejdsformer og elevernes generelle kompetenceudvikling. 

Indledning 
Alle fag i gymnasiet skal i fremtiden bidrage til både faglig, almen, personlig og social 
kompetence-udvikling hos eleverne. Heri ligger fire store udfordringer.  
 
For det første skal arbejdet med det faglige stof som hidtil opbygge elevernes faglige viden 
og færdigheder. Hertil behøves i sig selv – fordi viden og færdigheder udvikler sig, og fordi 
elevgrundlaget udvikler sig – nye måder at arbejde med faget på. Når man samtidig 
medtænker, at faglig viden og faglige færdigheder, som det fremgår af de næste punkter, i 
fremtiden kun er én brik i det, som undervisningsaktiviteterne skal lede frem til, må 
optimering af den eksisterende undervisning anses for helt nødvendig og én af de store 
udfordringer i fremtiden. 
 
For det andet skal arbejdet med det faglige stof bringe eleverne videre end til at beherske 
faglig viden og faglige færdigheder. De skal gøres fagligt kompetente, dvs. de skal lære at 
bruge den erhvervede faglige viden og de opbyggede faglige færdigheder samt de i faglig 
sammenhæng opbyggede almene kompetencer i ’rigtige’ sammenhænge eller sammenhænge, 
der ligner disse så meget, at de kalder på kompetencer frem for udelukkende på viden og 
færdigheder.  
 
For at dette kan lykkes står fagene over for den store udfordring at skabe nye situationer/ 
sammenhænge, hvor kravet er faglige og almene kompetencer, frem for alene elevernes 
faglige viden og færdigheder. Konkret kan udfordringen formuleres sådan: Hvordan kan vi i 
fremtiden erstatte den hidtidige model – at vi lærer noget i skolen på skolemanér, som 
efterfølgende evalueres og dokumenteres inden for skolens rammer med opgaveformer, der 
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som genre er helt og holdent skoledokumenter – med en ny model, hvor læringen i skolen 
sker på måder, der mere ligner verden udenfor, og hvor det lærte også bringes i spil med 
verden udenfor? Hertil kræves åbenlyst nye arbejdsformer i skolen. At etablere disse er 
fagenes anden store udfordring. 
 
For det tredje skal arbejdet med det faglige stof også hjælpe eleverne til, i langt højere grad 
og meget mere systematisk end hidtil, at opbygge de bløde kompetencer, det vil her sige de 
personlige og sociale kompetencer. Dette kræver øget fokus på arbejdsformer, som fremmer 
disse kompetencetyper. Dette er fagenes tredje store udfordring. 
 
For det fjerde er det nødvendigt at fagene samarbejder meget mere end hidtil, både for at 
oparbejde almenkompetencer og personlige og sociale kompetencer og for at føre det for 
gymnasieskolen centrale almendannelsesbegreb up-to-date. Kun gennem samarbejde kan 
arbejdet med de bløde kompetencer – som jo ikke er fagspecifikke, men sammenkobles med 
det faglige arbejde for at få en platform at stå på – ske effektivt, koordineret og i sammen-
hæng. Og kun gennem samarbejde kan eleverne bibringes en almendannelse, der, som den 
’brugbare’ viden ude i samfundet og i arbejdslivet, trækker på mange forskellige kilder, og 
lader disse kilder på én gang spille op imod hinanden og spille sammen. Fagenes fjerde store 
udfordring er dermed at finde konkrete samarbejdsmodeller i skolehverdagen, som på én gang 
sikrer faglig kompetenceopbygning og opbygning af de ’tværgående’ kompetencer af 
personlig, social, almendannende art. 
 
I denne evaluering skal det nu undersøges, om de 26 interviewede lærere har gjort erfaringer 
med de nævnte udfordringer i det gennemførte DDN-projekt, og hvordan de vurderer disse 
erfaringer. Sagt kort: Kan IT hjælpe os med at løse nogle af de nævnte udfordringer? Hvilke 
erfaringer har lærere på dette område? Kan man konkludere, at DDN-gymnasieprojektet har 
bragt os videre med løsningen af de anførte udfordringer? 
 
Som systematiseringsredskab bruges i det følgende en kombination af to modeller. 
 
For det første skelnes mellem integration af virtuelle elementer i en i udgangspunktet fysisk 
skole overfor decideret virtuelle klasser (hvor de virtuelle aktiviteter har et sådant volumen, at 
der er tale om ligevægt mellem virtuelle og face-to-face aktiviteter (flexklasser) eller om 
overvægt af virtuelle aktiviteter (fjernundervisning). Der er tidligere ovenfor brugt betegnel-
serne WSL (websupported learning) og WBL (webbased learning) om de to former. Disse for-
kortelser bruges i det følgende som identifikation på, hvor på virtualitetsskalaen vi befinder os. 
 
I DDN-forsøget som i gymnasieverdenen generelt er det primært WSL, der kommer på tale. 
Som der redegøres for i Det virtuelle gymnasium (2001), er det realistiske i gymnasium-
sammenhæng en reformbetonet udviklingsmodel, dvs. gradvis integration af virtuelle 
elementer i den eksisterende undervisning, frem for en mere radikal udviklingsmodel, som IT-
mæssigt ville bestå i omlægning til fjernundervisning (også betegnet decideret e-læring) 
og/eller metodisk ville bestå i omlægning til projektskoler (i lighed med f.eks. Aalborg 
Universitets og Roskilde Universitetscenters prioritering af projektformen). Afsnittene om 
WSL nedenfor er derfor nødvendigvis noget mere omfattende end behandlingen af WBL. 
 
For det andet skelnes i det følgende mellem forskellige læringsrum – en skelnen, som jævnligt 
bruges i den nyeste pædagogiske litteratur, om end i forskellige udgaver. Den udgave, der her 
bruges, er den der anvendes i hovedrapporten om Det virtuelle gymnasium (2001) – en model, 
der er en viderebearbejdning af Prinds’ model (Prinds 1999). 
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Undervisningsrummet (WSL) 
Rygraden i undervisning i dag er dels lærerpræsentation af fagligt stof, dels bearbejdning af 
samme stof gennem dialog på klassen (Heise 1998). Rundt om disse aktiviteter udfolder sig 
dog allerede i dag et væld af skiftende læreriscenesatte aktiviteter, som varierer fra lærer til 
lærer, fra fag til fag, og internt i det enkelte fag efter det specifikke indhold og målene med 
den faglige beskæftigelse.  
 
Fælles for alle aktiviteter i undervisningsrummet er oparbejdelse af faglig viden.  
 
Træning af faglige færdigheder, som i dag i mange fag også foregår helt eller delvist i det 
fysiske klasselokale, hører i læringsrumsmodellen ikke til i undervisningsrummet, men ligger 
i træningsrummet (se nedenfor). Man skal altså skarpt skelne mellem læringsrumsbegrebet og 
de forskellige læringsrum på den ene side, der som analytiske konstruktioner sammenfatter 
typer af aktiviteter, og fysiske rum på den anden side.     
 
Der skal i det følgende ses på, i hvor høj grad de interviewede deltagere i DDN-
gymnasieforsøget har oplevet IT som et godt værktøj til at optimere og udvikle aktiviteterne i 
undervisningsrummet, som de er beskrevet ovenfor. Konkret undersøges: 

- Hvilke erfaringer er der redegjort for med henblik på at optimere undervisning?  
- Hvilke erfaringer er der gjort med at bringe undervisning i spil med verden udenfor? 
- Hvilke erfaringer er der gjort med at fremme en bredere kompetenceudvikling hos 

eleverne gennem undervisning, dvs. en kompetenceudvikling, der også opbygger 
andet end faglige kompetencer i snævrere forstand – både gennem enkeltfags-
undervisning eller ved i undervisningen at bringe flere fag i spil med hinanden?  

 
Optimeret undervisning i nye klæder 
De 26 interviewede lærere repræsenterer, som der er gjort rede for i afsnittet Om empiriens 
form og indhold, forskellige grupper af fag. Konkret repræsenterer de interviewede lærere 6 
forskellige sprogfag (inkl. dansk), 6 forskellige andre humanistisk/samfundsvidenskabelige 
fag, 3 forskellige musisk/æstetiske fag (inkl. idræt) samt 7 forskellige naturvidenskabelige fag 
– i alt 22 forskellige fag. Gymnasiets fagrække er altså dækket pænt ind. Gruppen omfatter 
desuden lærere, der ved siden af den almindelige lærergerning også fungerer som henholdsvis 
studievejledere, datavejledere, inspektorer, rektorer samt undervisere ved internationalt 
gymnasium. Fra de interviewedes side skulle der altså være sikret et bredt perspektiv på de 
indhøstede erfaringer. 
 
Den optimerede undervisnings kerne er (endnu) bedre videnindlæring end den, der finder sted 
i gymnasieskolen i dag. Mange gymnasielærere – også blandt de interviewede - opfatter faglig 
videnindlæring og den øgede fokus på kompetenceopbygning som konkurrenter. 
 

’Jeg frygter, at man forkaster videnindlæring til fordel for kompetenceopbygning – 
men man skal jo dog have en viden for at kunne anvende den. Fejlen er, at man 
spejler sig i universitetsmodeller, hvor det fungerer, at studerende har mindre faglig 
viden, men derimod en større evne til at supplere deres viden. Den model duer ikke i 
gymnasiet.’ 

   
Med optimeret undervisning, som der gives bud på nedenfor med afsæt i erfaringer fra det 
evaluerede DDN-gymnasieprojekt, skulle sandsynligheden for, at der bliver plads til både 
faglig videnindlæring og kompetenceopbygning (både fagligt og af bredere art) imidlertid 
være større. Det er formodentlig også en sådan tankegang, der har fået selvsamme lærer, som 
udtrykte frygten i citatet ovenfor, til selv at gå aktivt ind i et delprojekt under DDN-projektet, 
som skal forbedre undervisningen gennem adgang til store kildemængder.  
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Oplæg og dialog på klassen  
På tværs af fagene fremlægger de interviewede gode erfaringer med IT som hjælp til bedre 
læreroplæg. Det drejer sig om forbedringer på tre planer. For det første oplever de, at  IT kan 
gøre fremlæggelser af stoffet fagligt bedre. For det andet giver IT nye, velkomne, didaktiske 
forbedringsmuligheder. Og for det tredje oplever lærerne, at IT-anvendelse kan støtte 
fremlæggelsesformer, der langt bedre afspejler unges måde at opleve verden på og lære på 
uden for skolesammenhæng. 
 
Gennem brug af ITs multimedie-faciliteter oplever lærerne faglige forbedringer i forbindelse 
med fremlæggelse. Animationer af dynamiske forhold fremhæves især i naturvidenskabelige 
fag (f.eks. fysik og matematik) som en stor hjælp for tydeligere at få faglige pointer frem.  
 
Også brugen af billeder som basis for træning af billedanalyse og opbygning af kompetence i 
billedanalyse opleves i høj grad af de interviewede lærere som styrket betydeligt med 
adgangen til digitale billeder. Billedanalyse læres simpelt hen bedre, siges det, når alle ser 
samme billede af ordentlig kvalitet, og læreren kan stå og pege. Med digitale billeder er der 
desuden meget bedre mulighed for at dele ordentlige kopier ud til elevernes videre arbejde 
med billederne efter timen. Men det kræver selvfølgelig adgang til gode digitale billeder, 
hvilket ofte har været et problem. På dette punkt har DDN-projektets delprojekt om etablering 
af en billeddatabase til fælles afbenyttelse betydet et stort fremskridt, selvom man må 
registrere, at kendskabet til basen og lærernes kompetence til at bruge den godt kunne 
forbedres. For DDN-projektet ligger her en opgave at arbejde videre med efter projektets 
ophør.  
 
Endelig fremhæver flere faglærere brug af bedre lyd og lettere kombination af lyd og tekst, 
som IT giver mulighed for, som en faglig forbedring af undervisningen (f.eks. i musik og i 
sprogfagene).      
 
Oplevelsen af didaktiske forbedringer gennem IT kommer især til udtryk gennem den 
mulighed teknikken giver for øget variation og differentiering – og begge dele betyder, som 
det siges, ’sjovere, mere spændende og motiverende undervisning’. Lærerne opnår først og 
fremmest flere variations- og differentieringsmuligheder gennem den øgede og lettere adgang 
til materialer af forskellig type via nettet. Internettet opleves af de interviewede lærere helt 
tydeligt som noget, der har givet både lettere adgang til og adgang til bedre materialer. Dette 
er vigtigt, når man som moderne lærer skal bruge tid på så meget andet end lige at finde 
relevant undervisningsmateriale, og samtidig netop har brug for mange forskellige materialer 
for at kunne variere og differentiere. Så materialer og informationer fra nettet fremstilles i 
interviewene som helt accepteret både i lærerforberedelsen og i selve timen. Der anføres i 
interviewene mange eksempler på, hvordan man har hentet materialer fra universiteter i ind- 
og udland, hvordan de af delprojekterne etablerede materialebaser bruges i undervisningen, og 
hvordan fag, der kan udnytte aktuelt stof didaktisk, som f.eks. sprogfag og samfundsorien-
terede fag, henter avisartikler o.l. fra nettet. Som én af de interviewede lærere udtrykker det:  
 

’Jeg oplever i første omgang IT som noget, der giver læreren en meget større 
værktøjskasse og et meget større bibliotek, end man nogensinde ellers har haft. Og 
det kommer jo eleverne til gode. De får ting, der er tilrettet dem specifikt. Det er jo 
nemmere at lave sine egne materialer, og det er nemmere at henvise til materialer på 
nettet.’ 

 
I mange af interviewene fremhæves det, at undervisning med IT i højere grad appellerer til 
unge, og lærerne oplever, at IT-anvendelse ved præsentation af det faglige stof er med til at 
fremme elevernes læring. En lærer fortæller herom: 
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’Og så har vi fået dvd-afspillere. Det er der jo egentlig ikke noget nyt i – og så 
alligevel. Moderne unge ville være faldet i søvn, hvis de skulle høre ½ times video, 
hvor én snakker. Nu kan vi lige snuppe en bid ud af det, tre minutters højdepunkt, og 
lægge det over på computeren og demonstrere det i løbet af undervisningen. Det 
betyder meget for pædagogikken.’  

 
Man oplever altså, at IT i sig selv virker motiverende på unge mennesker. ’Hellere et pænt 
digitalt kort end en grumset fotokopi’, som én af lærerne siger, ’det kan du udnytte som 
lærer’. I forlængelse heraf oplever mange af de interviewede lærere FirstClass som en virkelig 
god distributionskanal til afløsning for fotokopier.  Lærebøgernes udseende lever, som en 
anden lærer siger, slet ikke op til elevernes opfattelse af et spændende look. Unge behøver 
’mere frisk materiale’.  
 
Flere af de interviewede kommer ved spørgsmålet om IT-erfaringer i klassesammenhæng ind 
på, hvor vigtigt det er, at læreren selv i sin adfærd, når han fremlægger fagligt stof, agerer 
som rollemodel for eleverne, dvs. i sin undervisning slår op på nettet løbende, er nysgerrig, 
spørgende, undersøgende, så han selv i praksis fremviser de nye kompetencer, som skolen vil 
have eleverne til at praktisere. 
 
Den bearbejdende dialog, som i traditionel klasseundervisning normalt følger lærerens frem-
læggelse af det faglige stof, foregår ifølge interviewene stadig primært på traditionel vis. Dog 
fremføres én måde, hvorpå IT ser ud til at styrke klassedialogen på, nemlig ved at støtte fælles 
notattagning. Ved at én af eleverne laver notater, som efterfølgende lægges op til fælles brug 
elektronisk – oftest på FirstClass – kan det store flertal af eleverne i højere grad koncentrere 
sig om undervisningens indhold og om at deltage i bearbejdning af stoffet. Specielt 
sproglærere fremhæver dette, idet den mundtlige sprogfærdighed i sprogfag er en svær, men 
samtidig meget vigtig disciplin, som lettes ved koncentration. 
 
Bearbejdende aktiviteter før, under og efter undervisningen  
Både før undervisningen, som ’lommer’ i selve undervisningen og efter undervisningens 
afslutning skulle der gerne foregå en mere selvstændig bearbejdelse af det faglige stof hos den 
enkelte elev eller grupper af elever. De interviewede lærere har oplevet forskellige eksempler 
på, at IT her kan være en fordel.  
 
Forberedelsen forbedres betydeligt, fremhæver lærere, gennem brug af elektroniske ordbøger, 
elektroniske leksika, materialesøgning på nettet m.m. Brug af tekstbehandling som 
noteapparat i elevernes forberedelse skal heller ikke undervurderes, siges det. Også udnyttelse 
af nettet til på mere smidig vis at synliggøre og fastholde for eleverne, hvad de skal lave, 
hvilken helhed dette indgår i, hvad meningen med det, de laver er osv., fremhæves af flere af 
de interviewede som vigtig for opnåelsen af bedre læreprocesser. Her har bl.a. med succes 
været afprøvet elektronisk lektiebog og brug af en fagligt støttende hjemmeside med diverse 
informationer om mål, regler osv. (se afsnittet om det organisatoriske rum nedenfor).  
 
Enkelte lærere har desuden afprøvet følgende måder at forbedre elevernes forberedelse på 
med IT. 
 
For det første har nogle som forberedelse til undervisningen ladet eleverne formulere 
elektroniske spørgsmål til det læste stof, som så er blevet kommenteret af læreren inden timen 
eller brugt som en del af lærerens forberedelse, idet han så bedre ved, hvor skoen trykker og 
kan gennemgå det, der er mest brug for.  
 
Andre lærere har parallelt hertil ladet eleverne tage elektroniske notater i forberedelsen og 
med baggrund i den mulighed læreren hermed har for at følge med i elevernes forståelse af 
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stoffet har de foretaget en forskydning til fordel for mere læsning på egen hånd frem for 
traditionel klassegennemgang af alt fagligt stof.  
 
Begge tiltag opleves som en mulighed for at satse på mere fokusering og dybde i selve under-
visningen, hvor specielle og svære ting kan få mere bearbejdningstid.  
 
Lærerens forberedelse er, som det fremgår ovenfor, også ændret med IT. Som flere af de 
interviewede lærere siger, kan man med adgang til IT hjemmefra lave nogle appetitvækkende 
arbejdsblade, sidde derhjemme og lave transparenter o.l.. Og det gør, som én af de 
interviewede udtrykker det, ’at det virker mere professionelt’. Næsten alle de interviewede 
finder,  at  FirstClass har lettet forberedelsesfasen for læreren.  
 

’Forberedelsen foregår nu faktisk foran skærmen – man laver materialer, opgaver, 
rapporter, skriver, skriver til elever osv.’  

 
Undervejs i undervisningen er der tradition for at stoppe op og give plads og tid til mindre 
par- eller gruppeaktiviteter. Flere af de interviewede lærere har oplevet, at de med IT har fået 
øgede muligheder for at optimere sådant par-/gruppearbejde, ja ligefrem nu tør afsætte mere 
tid til det, fordi kvaliteten med IT-støtte ser ud til at blive bedre. Adgangen til bedre 
elektroniske materialer er en del af forklaringen. Som eksempler nævnes dels den bedre 
adgang til billeder gennem f.eks. den etablerede billeddatabase, dels den lettere adgang til 
mere specielle materialer via nettet (f.eks. materialer om Middelalderen). Sproglærere beretter 
om, hvordan eleverne selv har kunnet bruge nettet med succes i sådanne mindre par- og 
gruppeopgaveforløb. Endelig finder lærerne, at nettet giver bedre mulighed for differentiering 
i denne fase af undervisningen.  
 
Alle disse tiltag kræver dog adgang til maskiner, så tilstedeværelsen af udstyr er selvfølgelig 
en forudsætning. En enkelt lærer fremhæver desuden, at mere brug af IT i sådanne små par-
/gruppearbejder som ’lommer’ i undervisningen kræver, at læreren planlægger disse forløb 
mere omhyggeligt end normalt, idet eleverne lettere fristes til at lave andet end fagligt 
arbejde, når der er maskiner involveret. Om det er korrekt, at man skal planlægge mere og 
bedre, kan der nok stilles spørgsmålstegn ved. Mon ikke det blot med IT er blevet tydeligere, 
at elevernes tanker flyver bort, fordi det her materialiseres i, at de søger over på andre sider på 
internettet end der, hvor de egentlig skulle være? Men konklusionen må trods alt være, at god 
IT-brug kræver god planlægning.  
 
Nogle lærere kan have svært ved at udnytte de nævnte potentialer i IT til at øge graden af par-
/gruppearbejde på egen hånd. Én af de interviewede lærere siger i den forbindelse: 
 

’De kan godt sidde og arbejde ved maskiner. Men jeg vil gerne vide, hvad det er de 
laver. Jeg vil gerne høre og se, hvad de laver – og hjælpe dem’. 

 
Ved hjælp af IT kan elevernes egen bearbejdning af stoffet tage helt over og erstatte den 
planlagte klasseundervisning under specielle forhold. Det bliver nævnt som godt, f.eks. når 
små faggrupper blandt lærerne kan have lyst til og gavn af at kunne tage på faglig 
opkvalificering sammen. Med IT som hjælpemiddel er de ikke nødt til at aflyse alle fagets 
timer derhjemme, men kan sætte eleverne i gang med opgaver, som de ’bortrejste’ lærere kan 
kommentere over nettet: 
 

’Et par gange om året har vi et kursus, og da ville det være rart, at lærerne var af 
sted som faggruppe, men så ville eleverne stå uden undervisning. Her har vi som et 
forsøg kunnet lægge en opgave ud til eleverne. De lægger så en besvarelse til os, som 
vi kommenterer, hvorefter elverne kan arbejde videre med den.’ 
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Også under lærersygdom kan man med IT lettere sende eleverne noget de kan arbejde med 
som erstatning for den planlagte klasseundervisning, så eleverne, som det siges i ét af 
interviewene, ’undgår dumme mellemtimer’. Denne mulighed har været brugt af flere af de 
interviewede lærere. 
 
Elektroniske tavler, som nogle skoler har erhvervet, har også gjort, at man kan veksle frem og 
tilbage mellem læreroplæg/fælles dialog til parvis eller individuel viderebearbejdning på 
maskinen. Ligeledes kan man lettere lave interaktive opgaver sammen og derefter lade 
eleverne arbejde videre med opgaven selv, siges det. 
 
Også elevernes selvstændige efterbearbejdning af det faglige stof er blevet forbedret med IT.  
FirstClass er et godt værktøj, som giver mulighed for, at eleverne kan spørge efter timen, 
hvorefter læreren kan svare – måske i første omgang kort, men så vende tilbage senere, hvis 
det er nødvendigt. Den individuelle efterbearbejdning kan i højere grad differentieres med IT. 
Flere af DDN-projektets delprojekter arbejder med denne dimension, idet de opbygger store 
datasæt og materialebanker, som eleverne kan få med hjem efter timen:  
 

’Så har man mulighed for at give eleverne en masse litteratur med hjem i tasken 
(kilder på cd-rom). Derigennem får eleverne en mulighed for at fordybe sig i 
undervisningen og arbejde mere selvstændigt uden for klassen.’ 

 
På denne måde kan elevernes individuelle ambitionsniveau og evner tilfredsstilles: 
 

’Elever kan opnå tidssvarende kompetencer ved selv at være nysgerrige. Jamen altså, 
det ligger jo lige for, ikke sandt, de nysgerrige elever de bruger det meget. Det 
betyder, at eleverne når noget forskelligt, og at der selvfølgelig er nogle, der har et 
højere vidensniveau end andre på den måde. Der er nogle, der når meget langt i 
løbet af sådan tre år.’ 

 
Også ’almindelige’ lærere – uden for delprojekterne – har afprøvet mere simple metoder til at 
stille ekstra materialer til rådighed for elevernes bearbejdning af stoffet: 
 

’Man kan som lærer med IT lægge en masse ting ud til eleverne, som de kan benytte 
sig af – ekstra tilbud. Så må man se, hvem der benytter det.’ 

 
Udover de allerede anførte fordele ved elektronisk kommunikation fremhæves af nogle af de 
interviewede lærere på tværs af forberedelse, bearbejdning undervejs og bearbejdning efter 
selve undervisningen, at brug af elektronisk kommunikation er en fordel specielt for de ’stille 
og svagere’, som ’ nemmere kan spørge bag computeren.’  
 
Omkring virtuel kommunikation fremhæves specielt to ting som vigtige for vellykket brug. 
For det første fremhæves det, at den virtuelle kommunikation skal føles som merværdi for at 
blive brugt:  
 

’Man kan lynhurtigt komme til at overvurdere FirstClass. Ved et lille hold f.eks. er 
det kunstigt ikke at give beskeder på stedet.’ 

 
Desuden fremhæves det, at den virtuelle kommunikation er meget følsom over for, om alle 
lærere nu også anvender den. Det er sværere at høste fordelene, hvis kun nogle lærere i en 
klasse bruger muligheden, fordi eleverne så ikke engagerer sig i så høj grad, som hvis alle 
gjorde brug af den. 
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Man kan her konkludere, at lærerne i høj grad har oplevet IT som fremmende for både bedre 
forberedelse og bedre bearbejdning af stoffet undervejs og efter undervisningen. Undervis-
ningen kan med IT blive mere kontinuert, siger én af de interviewede lærere. Og engagerede 
elevers ønske om og mulighed for at arbejde videre på egen hånd efter timerne kan forbedres, 
ligesom svagere elever kan få bedre hjælp ved at kunne spørge mere diskret undervejs over 
FirstClass eller en lignende virtuel kommunikationsfacilitet. Lærerne oplever i det hele taget, 
at de kan vejlede og hjælpe eleverne lettere og bedre undervejs med den virtuelle kommuni-
kation. Det perspektiv, som nogle af de interviewede lærere ser heri, er, at den dominerende, 
deduktive lærerrolle på den måde kan forlades eller i hvert fald svækkes, og eleverne selv kan 
’komme mere på’, så de også i undervisningen, og ikke blot i de større opgaveforløb og 
projektarbejder, oplever, at det er deres egen indsats for at opnå viden, der er i fokus.  
 
Undervisning i spil med verden udenfor 
Faglig viden er som nævnt ikke nok i fremtiden. Faglig viden skal efterfølgende omsættes til 
faglige kompetencer. At gå fra faglig viden til faglige kompetencer kræver, at man befinder 
sig i sammenhænge, hvor der er brug for kompetencer frem for viden og hvor disse 
kompetencer kan videreudvikles. Derfor er der i skolen brug for kontakt til verden udenfor, 
fordi den lukkede skoleverden i sig selv kun kan lægge op til en ’kunstig’ kompetence-
udvikling og -anvendelse. I den forbindelse er spørgsmålet, om der blandt lærerne findes 
erfaringer med IT som døråbner til verden udenfor, og hvordan disse erfaringer i så fald ser 
ud. Som vi senere skal se, henlægges åbningen mod verden udenfor i høj grad til 
fordybelsesrummet, dvs. til projektarbejderne, men vi vil allerede her i undervisningsrummet 
se på problematikken om åbningen af skolen og brugen af IT som værktøj hertil. 
 
De interviewede lærere beretter, at de på forskellig vis har oplevet, at IT kan åbne nogle 
muligheder for at komme ud af klassen, uden at der er tale om projektperioder. Som én af 
lærerne siger, kan man med internet og elektronisk kommunikation vise eleverne, at verden er 
større, at klasseundervisningen er del af noget større – og dermed også, at det lærte faglige 
stof kan bruges til noget uden for skolens mure. Et konkret eksempel anføres af en 
fransklærer, der gennem brug af franske websteder i undervisningen har oplevet, at eleverne 
udvikler en sproglig kompetence, der er anderledes end tidligere, herunder en anderledes 
ekstensiv læsekompetence, som er direkte koblet til virkeligheden: 
 

’Eleverne kan med IT – især søgning på nettet – se en anvendelse af sproget 
forskellig fra bare at fordybe sig i en roman for fordybelsens skyld. […] Det giver en 
succesoplevelse at kunne finde sine oplysninger på et fransk websted.’ 

 
Forsøget i franskundervisningen er fulgt til dørs i et tilknyttet årsprøveforsøg, der ligesom 
undervisningen afspejlede en videreudvikling af franskfaget fra litterært fag til værktøjsfag. 
Eleverne skulle til årsprøven nemlig - som i undervisningen - vise, at de kunne søge og finde 
oplysninger på franske websteder. 
 
Et andet eksempel på, at IT kan bringe virkeligheden ind i klasserummet anføres af GIS-del-
projektet, som via arbejdet med autentiske, lokale elektroniske data fra den kommunale 
administration fik en kobling til virkeligheden og derigennem opnåede en autencitet, 
aktualitet og genkendelighed, som kunne udnyttes i elevernes faglige kompetenceopbygning 
inden for geografi m.m. 
 
Også undervisere i sprogfag og fag som erhvervsøkonomi, samfundsfag og geografi anfører, 
at man med succes har trukket på nettets mulighed for at levere aktuelle og autentiske 
materialer og informationer, f.eks. en løbende tilgang af de relevante nyheder i under-
visningen, løbende billeder af vulkanudbrud o.l., mens de sker. Brug af sådanne materialer 
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opleves som meget engagerende på eleverne. Det udgør jo i sig selv ikke forskellen mellem 
kvalifikationer og kompetencer, men læreren oplever, at sådanne materialer gør det lettere at 
komme igennem med budskabet om, at faget og faglig viden ikke kun har relevans for 
teorien, men også for virkeligheden, hvorefter den faglige kompetenceopbygning både 
opleves som relevant og faktisk kommer i gang. 
 
Endelig gør det, at nettet og IT i øvrigt muliggør undervisningsanknytning til unges interesser, 
at de er lettere at få med i undervisningen og i bevægelsen fra videnopbygning til kompe-
tenceopbygning og kompetenceanvendelse. De interviewede lærere kommer med flere 
eksempler, hvoraf to skal anføres her. For det første fortæller en fysiklærer om, hvordan IT 
kan bruges til at illustrere koblingen mellem musik og fysik på en forståelig og inspirerende 
måde. For det andet anfører en geografilærer, hvordan adgangen til autentiske geografiske 
elektroniske data har betydet, at der i undervisningen har kunnet knyttes an til de unges 
lokalområde og på den måde kunnet formuleres et tema, som optog de unge særdeles meget, 
nemlig miljøtrusler og drikkevand – ikke i Afrika eller Asien, men lige her hos dig. Og hvad 
kan vi gøre ved det? Sådanne spørgsmål lægger direkte op til kompetenceudvikling frem for 
videnopbygning alene. 
  
Det foregående har handlet om koblingen mellem skoleverdenen og virkeligheden i 
klasseundervisningens processer. Lærerne fortæller imidlertid også om helt klare fordele ved 
IT i forhold til læringsproduktsiden. IT muliggør nye produktformer som dokumentation for 
læreprocesser - produkter, som meget lettere kan kobles til virkeligheden udenfor end de 
traditionelle opgavebesvarelser, flygtige mundtlige oplæg o.l. Det er her i høj grad hjemme-
sider og PowerPoint, der bruges til dette formål – begge produkter som, hvis de lægges på 
internettet, kan tilgås og faktisk også bliver tilgået af andre end den skoleinterne personkreds. 
 
En del lærere er dog lidt skeptiske over for hjemmesider og PowerPoint som produktformer, 
fordi de har oplevet, at der her ofte sker det, at eleverne bliver for optaget af programmernes 
tekniske faciliteter, mens de til gengæld tænker for lidt på faglighed og formidling.   
 
Undervisning, der støtter en bredere kompetenceudvikling – monofagligt eller 
tværfagligt 
Den bredere kompetenceudvikling, som allerede nu, men nok så meget fremover, bliver 
skolens erklærede mål, kan, hvis den skal lykkes, ikke henlægges til specielle perioder og 
specielle arbejdsformer, men må gennemsyre alt hvad der foregår i skolen, og dermed også 
klasseundervisningen, som vi behandler her. Spørgsmålet er, om der blandt de interviewede 
lærere er gjort erfaringer hermed under DDN-projektet.  
 
Det er interessant, at lærerne gennemgående ikke selv mener, de har erfaringer at fortælle om 
i den retning. Ved nærmere analyse af interviewene fremstår imidlertid mange erfaringer, som 
hører hjemme her. For det første er FirstClass jo gennemgående blevet brugt meget af lærerne 
i tilknytning til deres ’traditionelle’ undervisning – noget, der peger i retning af starten på 
opbygning af en virtuel kommunikativ kompetence. Mange af dem refererer også i den 
forbindelse, at eleverne bruger FirstClass til at videregive gode ideer til hinanden, udveksle 
links osv. Evnen til at dele viden i netværk og især elektroniske netværk må, sammen med 
den virtuelle kommunikative kompetence, siges at være eksempler på vigtige bløde 
kompetencer i fremtiden både som en del af en reel studiekompetence og som en 
arbejdsrelateret kompetence. 
 
I denne sammenhæng må også opbygningen af en øget skriftlighedskompetence siges at være 
en vigtig blød kompetence. Behovet for denne kompetence skærpes i kraft af den øgede 
skriftlighed med anvendelsen af virtuel kommunikation. Også  kompetence i beherskelse af 
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faglige termer, dvs. evnen til at udtrykke sig fagligt præcist, kan trække på den virtuelle 
kommunikations øgede brug af og opmærksomhed omkring skriftlighed. Det har én af de 
interviewede lærere været opmærksom på. 

 
’Eleverne har lært præcision. Når man skriver meget, er man nødt til at være præcis. 
Og jeg tror, at det skyldes IT.’ 

 
IT-brug lægger, som der er redegjort for ovenfor, allerede i undervisningsrummet op til, at 
eleverne i højere grad selv skal undersøge, selv finde supplerende materialer osv. Dette må 
understøtte udviklingen af en moderne informationskompetence – en helt central blød 
kompetence i fremtiden. 
 
IT kan desuden, som flere af de interviewede lærere kort nævner – uden dog at tale om blød 
kompetenceudvikling - lette indlæring af almene kompetencer som systematisering, analyse 
o.l. – for, som én udtrykker det, ’det gør det jo lettere for mange, at de kan bruge nogle 
programmer til at stille noget op med’. 
 
Endelig er beherskelse af IT i sig selv en vigtig del af den fremtidige almendannelse, som 
selvfølgelig må styrkes i og med, at eleverne, som i DDN-projektet, i udstrakt grad bruger IT i 
undervisningen.  
 
Opsummerende må man om ITs status som hjælpeværktøj i undervisningen til opbygning af 
centrale bløde kompetencer sige, at lærerne åbenbart ikke i ret høj grad tænker på IT på den 
måde, men mere ser IT som et fagligt værktøj. Imidlertid ligger der i IT store potentialer 
herfor. For at den ’blødere’ kompetenceudvikling bliver bevidst, systematisk og lige så vægtig 
i planlægningen og gennemførelsen af undervisningen som den faglige kompetenceudvikling, 
bør lærerne i langt højere grad sætte også den bløde kompetenceudvikling på dagsordenen i 
undervisningssammenhæng, tematisere den og lade den indgå eksplicit i planlægningen af 
diverse undervisningsforløb. Udvikling og brug af en elektronisk kompetencebog, som nogle 
af de deltagende gymnasier i fællesskab er i gang med at udforske i forlængelse af DDN-
projektet, kan blive et vigtigt værktøj til at understøtte lærernes eksplicitering af de bløde 
kompetencer i undervisningssammenhæng. 
 
Som vi har set i rammebeskrivelserne for DDN-projektet ovenfor, håber man ofte, at en 
bredere kompetenceopbygning end den traditionelt faglige kan opnås via tværfagligt 
samarbejde. I undervisningsrummet, hvor vi befinder os nu, er tværfagligt samarbejde 
imidlertid ikke udtalt – heller ikke i lærernes erfaringer fra DDN-projektet. Én af de 
interviewede siger direkte. 
 

’Jeg tror, at man er sådan indrettet, at så længe man ikke decideret skal noget, så 
behøver vi ikke’ 

 
Det kan være én tolkning, men forklaringen på de begrænsede tværfaglige erfaringer i under-
visningsrummet inden for DDN-projektet skal måske nok så meget findes i fagenes status i 
gymnasieskolen. Fag skal komme før tværfaglighed, som én af de interviewede lærere 
udtrykker det. Faget skal altså være udgangspunktet, siger en anden, og fortsætter, ’så er der 
én eller anden grænse, der skal overskrides. Men fagene skal ikke miste deres identitet.’ 
Derfor henlægges tværfaglighed også oftest til afgrænsede perioder eller projekter, mens den 
faglige undervisning resten af året oftest foregår monofagligt.  
 
Endelig anfører lærerne også strukturelle forhold som barrierer for tværfagligt baseret 
kompetenceudvikling. Tværfaglighed må, siger lærerne, henlægges til specielle perioder, hvor 
disse barrierer er fjernet.  
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Lærernes to-faglighed gør dog, at nogle lærere selv i undervisningsrummet har lettere ved at 
trække tråde fra ét fag til et andet. Og i disse sammenhænge anføres i interviewene eksempler 
på, hvordan IT styrker sådanne muligheder. Det drejer sig f.eks. om det ovenfor nævnte 
eksempel, hvor elementer og tanker fra musik og fysik forbindes i én og samme lærers 
undervisning – godt hjulpet på vej af ITs mulighed for visuelt at illustrere sammenhængen 
ved at kunne afbilde toners svingninger, overtoner osv. 
 
Der er dog også lærere blandt de interviewede, der – uden at der er tale om vedkommendes 
egne fag – har udforsket ITs muligheder for internt i det enkelte fag at medinddrage elementer 
fra andre fag. Et eksempel herpå er brug af cd-rom med lyd og billeder, med musikken og 
historien integreret. I det hele taget må man konkludere, at netop multimedier giver en ny 
mulighed for at kunne forbinde viden på tværs af traditionelle faggrænser i gymnasiet på en 
let og – som vi så tidligere – for de unge appellerende og motiverende måde. 
 
Der er derfor her muligheder – både omkring den bredere monofaglige kompetenceudvikling 
og den tværfaglige kompetenceudvikling – som DDN-projektet kun har vist konturerne af, 
men som der bør arbejdes videre med at udforske – så meget mere som netop den bredere 
kompetenceudvikling og den tværfaglige kompetenceudvikling sættes stærkt på dagsordenen 
med Gymnasiereformen. 

Træningsrummet (WSL) 
Øvelse gør mester, siger man. Det er mottoet for træningsrummet. Der er i træningsrummet 
tale om flere former for træning, præget af de fagligheder, som træningen knytter sig til. 
F.eks. kan man skelne mellem 

- Eksperimenter/forsøg i eksperimentelle fag 
- Kommunikations-/læsetræning især i sprogfag 
- Komponering i musik 
- Øvelser (inkl. træning med programmer) i alle fag 
- Mindre opgaver (besvarelse af spørgsmål, skriftlige afleveringer o.l.) i mange fag 

 
IT berettes af de interviewede lærere både at kunne optimere eksisterende træningsformer og 
at give mulighed for helt nye.  
 
Optimering af den traditionelle træning og etablering af nye træningsformer 
I flere af interviewene giver lærerne udtryk for,  at eleverne arbejder mere, hvis de har en pc 
tændt ved siden af.  Der er altså en indirekte støtteeffekt på træningen gennem brug af IT 
 
IT kan, som flere af de interviewede påpeger, være med til at ændre de eksperimentelle dele 
af naturvidenskabelige fag, hvilket bl.a. delprojektet inden for fysik højniveau har udforsket. 
Computere til dataopsamling og –behandling står her centralt. Imidlertid er sådant udstyr ofte 
dyrt, hvorfor den enkelte skole ikke altid har råd til at købe det.  
 
Fysikdelprojektet har imidlertid arbejdet med modeller for, hvordan man i en region kan 
organisere sig ud af den problematik og via specialisering og arbejdsdeling kan sørge for, at 
der samlet i en region på én af skolerne mindst er adgang til det udstyr, som pågældende fag 
kræver for at være i front udstyrsmæssigt.  
 
Delingen af udstyret kan herefter baseres på både besøg, udveksling af elever og etablering af 
virtuelle forsøg. Der kan desuden suppleres med virtuelle forsøg fra nettet fra andre skoler og 
andre sammenhænge. På denne måde mener man i delprojektet at have opnået mange positive 
effekter inden for en begrænset økonomisk ramme. Således er nyt tidssvarende apparatur 
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tilgængeligt for alle elever, hvilket ifølge lærerne virker motiverende, ligesom man simpelt 
hen kan lave flere spændende, eksperimentelle ting, end man kunne før. Dette styrker elever-
nes læring, idet eksperimentelle fag, påpges det af lærerne, i høj grad læres gennem forsøg.   
 
Kommunikations- og læsetræning i sprogfag kan også styrkes, som flere af de interviewede 
lærere har oplevet det gennem DDN-projektet, og man kan opnå mere tidssvarende resultater 
med brug af nye IT-muligheder end med brug af traditionelle sprogtræningsøvelser. Især 
fransk og spansk refererer gode eksempler herpå. For fransks vedkommende er der, som 
tidligere nævnt, tale om, at brug af franske originale websteder som træningsmedie har 
bevirket, at der er opnået en ny ekstensiv læsekompetence og opbygget et større passivt 
ordforråd sammenlignet med tidligere, hvor litterære værker dannede udgangspunkt for 
træningen. Samtidig har lærerne oplevet, at brugen af de franske websteder har bevirket, at 
eleverne ikke i så høj grad bliver bange for store tekstmængder på fremmedsproget, men lærer 
at turde hoppe over irrelevante passager.  
 
Også spansk refererer succes med brug af IT, in casu virtuel kommunikation med spaniere (en 
spansk klasse), til træning af elevernes kommunikationsfærdighed. Også spansklæreren har 
konstateret, at den sprogfærdighedskompetence, der kommer ud af en sådan træning, er mere 
virkelighedsnær end den traditionelle, selvom det kan give læreren grå hår i hovedet at finde 
ud af, hvor meget man som lærer skal blande sig: 
 

’Altså etikken i de breve, som eleverne skriver til hinanden - Skal jeg stå over nakken 
på dem hele tiden og sørge for, at de ikke får skrevet noget, der kan fornærme dem, 
der skal modtage brevet i den anden ende? Det er vi jo så herligt fri for, når vi sidder 
i klassen og ikke kommunikerer med andre end hinanden. Men når vi skal ud i 
verden, bliver det altså et problem.’ 

 
IT-baseret kommunikation lærer på denne måde eleverne meget mere om sprog og kultur end 
den traditionelle skoleinterne træning gør. Læreren ser derfor gode potentialer i elektronisk 
kommunikation med partnerskoler i udlandet.  
  
Inden for sprogfag har der tidligere været brugt helt andre former for IT til understøttelse af 
sproglig træning. Det er der også et delprojekt, der har arbejdet med under DDN-projektet. 
Dette projekt nåede dog frem til, at de tilgængelige traditionelle træningsprogrammer – uden 
for engelsk – ikke lever op til lærernes forventninger og krav, men leverer for ensidige og 
lukkede øvelser, som man både som elev og som lærer bliver træt af at arbejde med efter kort 
tid, fordi programmerne simpelt hen er ’for dumme’. Lærernes konklusion på delprojektet er 
imidlertid ikke at afvise IT til den snævrere sprogtræning (af grammatik, ordvalg osv.), men 
at kræve nye programmer udviklet, hvilket de forestiller sig, at de som lærere selv bliver nødt 
til at stå for. For at kunne gøre dette må lærernes kompetencer til at udvikle sådanne 
programmer og øvelser imidlertid, som de selv også giver udtryk for, forbedres betydeligt. 
Her står kompetencesiden altså i vejen for en optimal udnyttelse af IT, idet der i dag allerede 
eksisterer (forfatter)programmer som f.eks. Hot Potatoes, som lærerne ville kunne bruge til 
formålet. Lærerne forventer sig, at kommende, forbedrede programmer vil medvirke til en 
øget individualisering af sprogtræningen. 
 
Ud over de anførte eksempler kan IT imidlertid også på en omvendt måde faktisk styrke trænin-
gen af den vanskelige mundtlige del og dermed støtte opbygning af den mundtlige 
sprogfærdighedskompetence. Det kan ske, som nogle af de interviewede lærere fortæller, ved at 
lade halvdelen af eleverne arbejde selvstændigt i edb-rummet, mens læreren træner mundtlig 
sprogfærdighed face-to-face med den anden halvdel. Da det for opbygning af den mundtlige 
sprogfærdighedskompetence er vigtigt at høre og at tale sproget selv, kan IT på denne måde 
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indirekte styrke opbygningen af den enkeltes mundtlige sprogfærdighed, fordi en organisering 
som den beskrevne giver den enkelte elev langt større mulighed for at komme til orde. 
 
Omkring den praktiske dimension i et musisk-æstetisk fag som musik siger én af de 
interviewede lærere:  
 

’I musik kan man komponere og lægge akkorder ind med IT. Det er sjovt. Og det 
ændrer i høj grad elevernes motivation’. 

 
Her kan IT altså også styrke praktiske træningselementer, ja måske ligefrem gøre dem mulige, 
idet de tidligere var for abstrakte til at appellere til eleverne. Men nu, hvor IT giver mulighed 
for at høre, hvad man komponerer og kunne følge ændringer osv. løbende, stiller sagen sig 
anderledes. 
 
Øveark, udarbejdelse af svar på spørgsmål og aflevering af mindre opgaver går igen som 
træningsmiddel i mange fag. 
 
For naturvidenskabelige fag fremhæver flere af de interviewede lærere, at IT-faciliterer giver 
en mere inspirerende måde at arbejde med øvelser og opgaver på end tidligere. IT tilbyder 
nemlig for det første store talsæt fra den virkelige verden at regne på (f.eks. i matematik) – 
om søm, fisk osv. For det andet tilbyder IT direkte træningsprogrammer, som anvendes meget 
i visse fag, som f.eks. kemi. Endelig tilbyder IT, hvilket nu er helt indarbejdet i fagene, 
beregningsfaciliteter og faciliteter til graftegning o.l., som støtter elevernes træning. 
 
I sprogfag, hvor man tidligere inden for hele uddannelsesverdenen havde forventet sig meget 
af ITs træningsunderstøttende faciliteter, ser det som nævnt ovenfor ud til, at det i høj grad 
bliver den virtuelle kommunikation, der kommer til at trække læsset træningsmæssigt, mens 
effekten af mere traditionelle IT-øvelsesprogrammer først kommer, når lærerne selv kan 
producere øvelserne med brug af programmer som Hot Potatoes o.l. Dette er en generel 
erkendelse i uddannelsesverdenen, som erfaringerne i DDN-projektet også afspejler. 
 
For sprogtræningen er brugen af udenlandsk stavekontrol og elektroniske ordbøger dog 
omend banal, så ikke desto mindre meget betydningsfuld, fremhæver de interviewede 
sproglærere.  
 
Omkring skrivning af småopgaver og opgaveafleveringer i andre fag fremhæver de 
interviewede lærere betydningen af FirstClass som et fantastisk medie til at hæve kvaliteten af 
disse opgaver gennem muligheder for forbedret lærerstøtte og –vejledning for den enkelte. 
Som én af de interviewede lærere formulerer det: 
 

’Jeg synes, FirstClass fungerer specielt godt, når de arbejder med individuelle 
opgaver, for så kan vi kommunikere. Specielt i starten af et opgaveforløb oplever 
eleverne ikke at stå på nakken af hinanden for at komme til at få hjælp.’ 

 
Løbende vejledning kan dog være enormt lærerbelastende. Derfor er der også delprojekter 
under DDN-projektet, som har udforsket, hvordan lagring af opgaver, materialer, regler for 
opgaveskrivning m.m. på cd-rom eller hjemmesider kunne støtte opgaveskrivning uden 
direkte lærerinvolvering hver gang en elev har et problem. De interviewede lærere refererer 
dog ikke erfaringer med brug af sådanne tiltag, sikkert fordi erfaringerne fra nævnte del-
projekt ikke er nået så langt endnu. Ressourcerne skal etableres, før deres anvendelse i praksis 
kan afprøves. Men det er  helt sikkert et felt, som der bør arbejdes videre med efter DDN-
projektets ophør, fordi lærerarbejdet i høj grad har brug for al den aflastning i rutineopgaver, 
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som det kan få, i det fremtidige meget kommunikerende og på én gang meget differentierede 
og samarbejdende læringsmiljø. 
  
Udover den løbende elektroniske opgavevejledning er det i forbindelse med opgaveskrivning 
muligheden for elektronisk aflevering, der især fremhæves som noget nyt, som IT giver 
mulighed for. Muligheden behandles nærmere under tema 2 om fleksibilitet, men det kan 
allerede her nævnes, at de interviewede lærere er noget forbeholdne over for denne mulighed 
på grund af praktiske forhold. Kort fortalt mener de, at de må forudsætte en papirkopi for selv 
at kunne arbejde videre med opgavens kommentering og retning, og de ønsker ikke selv at 
skulle bruge tid og penge på at udskrive afleveringerne. Men lærerne kan selvfølgelig godt se 
det fleksible for eleverne i denne mulighed. De ønsker den bare ikke anvendt på deres 
bekostning. 
 
En sidste afsluttende detalje omkring IT som støtte for træning, som de interviewede lærere 
fremfører, de har oplevet som positiv, er at IT fungerer som et godt lagringsmedie for ’brugte’ 
opgaver med henblik på at holde orden i disse og dermed også muliggøre effektiviserende 
(omarbejdet) genbrug af samme opgaver fra lærerside ved en senere lejlighed. Nettet fungerer 
for lærerne også som god inspiration for og hjælp til læreres træningstilrettelæggelse, idet 
nettet i den sammenhæng er et godt hjælpeinstrument til at finde øvelser, filmklip osv. 
 

Fordybelses-/studierummet (WSL) 
De pædagogiske reformer i gymnasieskolen handler – som vi tidligere har set - i høj grad om 
at få arbejdsformer på banen, som fremmer og praktiserer selvstændigt arbejde fra elevernes 
side. Projektarbejdsformen er nok den vigtigste her. I forhold til ITs betydning bliver det 
dermed meget vigtigt at se på, hvordan IT kan bidrage til en forbedring af projekt-
arbejdsformen. 
 
Man møder hos gymnasielærere jævnligt betænkeligheder omkring visse sider af 
projektarbejdsformen, som de anser for uheldige. For det første gør de opmærksom på, at det 
som lærer kan opleves som vanskeligt at følge med i, hvad eleverne laver i projektforløb. 
Dette kan få i forvejen skeptiske lærere til at inddrage projektarbejdsformen i mindre omfang, 
end det er ønskeligt med henblik på elevernes udvikling af øget selvstændighed. Som én af de 
interviewede lærere udtrykker det: ’Vi har svært ved at give slip, men det øver vi os på.’ 
 
Skal man støtte lærerne i dette – fra officielt hold højt prioriterede – rolleskifte fra at være 
enestyrende til at være medstyrende, kræver det derfor, at man giver læreren optimale 
betingelser for ikke at blive koblet helt af, mens eleverne arbejder projektorienteret.   
 
I forlængelse af den allerede nævnte betænkelighed fra lærerside anføres også ofte – og også 
blandt de her interviewede – at man som lærer har indtryk af, at elever bedre kan gemme sig 
med de nye arbejdsmåder.  
 
De interviewede lærere giver imidlertid udtryk for, at de har oplevet, at IT kan være en stor 
hjælp til at imødegå begge disse betænkeligheder. Som én af de interviewede udtrykker det: 

 
’IT kan gøre det lettere at gå ind som lærer i projektarbejde. Man kan bedre følge 
med.’ 

 
Vi skal i det følgende se nærmere på, hvilke erfaringer de interviewede lærere har gjort sig 
med IT til optimering af projektarbejdet generelt. Desuden skal vi se på, hvilke erfaringer de 
har med at bruge IT i projektarbejdet til målrettet at styrke bestemte sider af elevernes 
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kompetenceudvikling – både den mere faglige kompetenceudvikling og den øvrige 
kompetenceudvikling.  
 
Alle aspekter af IT-inddragelse i projektarbejdet er vigtige, for, som én af de interviewede 
lærere siger: 
 

’IT gør projektarbejde sjovere, mere spændende og mere varieret – og så bruger man 
det mere.’ 

 
Optimering af projektarbejdsformen generelt med IT 
Projektarbejdet indebærer nogle helt fundamentale arbejdsopgaver, som i langt højere grad 
skal løses af eleverne selv sammenlignet med i den lærertilrettelagte undervisning og træning, 
og som kræver værktøjer: Eleverne skal selv skaffe sig materialer, de skal skrive meget mere, 
og de skal kommunikere meget mere med hinanden for at få processen til at fungere. Som én 
af de interviewede lærere formulerer det: 

 
’Projektarbejde kunne ikke klare sig uden IT. I projektarbejde er man helt afhængig 
af IT som skriveredskab, til informationssøgning og til kommunikation.’ 

 
Dette har gjort, at IT allerede nu – som det også kommer til udtryk i citatet - er helt accepteret 
som værktøj i elevernes projektarbejde.  
 
Den IT-funktion, som fremhæves oftest i interviewene i forbindelse med projektarbejde, er 
IT-støttet informationssøgning. Det opleves, at eleverne er gode til at finde informationer og 
materialer på nettet, hvorfor IT ikke kan undværes i projektarbejdet. Flere af de interviewede 
fremhæver, at det faktum, at det er let at søge og finde information på nettet, gør eleverne 
mere nysgerrige og efterfølgende endnu bedre til at finde mere. Og med nysgerrigheden er 
kimen lagt til de moderne læringsformer, som netop både i gymnasiet og senere i studietiden 
og i arbejdslivet skal være det, der sikrer den for samfundet så vigtige livslange læring og 
kompetenceudvikling.  
 
Mange af de interviewede lærere påpeger imidlertid, at eleverne ikke er nær så gode til at 
sortere, udvælge og anvende, som de er til at finde. Lærerne oplever, at elever ofte bruger det, 
de finder på nettet ret ukritisk. Derfor fremhæves det i interviewene, at det er utrolig vigtigt, 
at eleverne ikke overlades til sig selv, men at læreren – og skolens bibliotekar - går ind og 
målrettet arbejder på at opbygge en moderne informationskompetence hos eleverne i 
tilknytning til projektforløbene. En sådan kompetence er en vigtig del af udviklingen fra en 
elevrolle til en studenterrolle og dermed udviklingen af den efterspurgte reelle studie-
kompetence.  
 
Også lærerens egen evne til at evaluere materialer fra nettet, må skærpes, påpeger flere af de 
interviewede. Og så kræver succesfuld informationssøgning også ofte, at man får startet 
rigtigt, hvilket læreren også bør hjælpe eleverne med, fremhæver de. Som én af dem 
udtrykker det: 
 

’Læreren skal være på forkant for at kunne hjælpe eleverne med at sortere i kilderne. 
Og jeg skal vide, hvor jeg sender dem hen fra start.’ 

 
Adgang til IT-baserede materialesamlinger/datasæt m.m. på nettet eller på cd-rom fremhæves 
i forlængelse af IT som søgeværktøj også som yderst vigtigt for godt projektarbejde. Mange 
af delprojekterne under DDN-projektet har arbejdet med at opbygge sådanne samlinger f.eks. 
til historie, geografi, sprogfag). I anvendelsen af de elektroniske materialer kan IT desuden 
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bruges som teknisk redskab. Man kan, som én af de involverede lærere i et delprojekt siger 
det, ’søge på siderne i kilderne, lægge data ind i tabeller, som bliver til grafer.’ Han har, 
fortsætter han, oplevet det, som om det ligefrem ’har givet eleverne et kick’ at have adgang til 
de elektroniske materialesamlinger.  
  
Også IT til støtte for fremstilling af et produkt som afslutning på projektforløb fremhæves af 
mange af de interviewede som meget vigtigt og meget brugt. Dels er IT vigtigt til produktion 
af pæne skriftlige projektrapporter, dels kan sådanne rapporter erstattes eller suppleres med 
andre elektronisk baserede produktformer, typisk websites.  
 
I begge tilfælde giver IT mulighed for i langt højere grad at lave multimediale produkter end 
papirformen gør. Især brug af billeder optimeres og lettes med IT. Ét af DDN-projektets 
delprojekter har, som tidligere nævnt, arbejdet med etablering af en billeddatabase for at støtte 
billedbrugen i projektsammenhæng. Etableringen af basen er godt på vej, siges det, men på 
grund af copyright-problemer har den desværre ikke været afprøvet i konkrete pædagogiske 
forløb. Interessen for den fra lærerside har dog angiveligt - også uden for Nordjylland - 
allerede vist sig at være stor. 
 
De interviewede ser to problemer i forbindelse med de nye IT-baserede produktformer. For 
det første lægger eksamen ikke op til sådanne produktformer, hvilket får flere af de 
interviewede lærere til ikke helt at turde satse på dem. For det andet har IT en tendens til, hvis 
man ikke passer på, at tage magten fra indholdet i produktsammenhæng. Som én af de 
interviewede lærere udtrykker det: 

 
’Men man skal passe på, at især de svage elever ikke går op i form alene – i alene at 
lave pæne rapporter, der bliver mailet og ligger i de rigtige mapper.’ 

 
Lærerne mener, at specielt den elektroniske kommunikation har været meget fremmende for 
elevernes projektarbejde, idet den giver mulighed for en mere fleksibel tilrettelæggelse af 
projektarbejdet, f.eks. ved at eleverne også kan arbejde med projektet hjemmefra. Specielt i 
nogle tilfælde er dette en vigtig facilitet, som det fremhæves af én af de interviewede lærere, 
hvis elever bor meget spredt i både byen og et stort opland. Det bliver mere realistisk at lave 
projektarbejde om eftermiddagen i sådanne rammer, ved hjælp af elektronisk kommunikation. 
Desuden fremhæver flere, at det er en vigtig facilitet ved IT, at IT strukturerer 
kommunikationen i rum med adgangsrettigheder, osv.  
 
Elevernes kompetenceopbygning gennem projektarbejde 
Projektarbejde er i sig selv den undervisningsform, der lettest knytter an til verden uden for 
skolen, og dermed har den umiddelbart kunnet støtte skridtet fra viden til kompetence-
opbygning. Lærerne finder, at IT støtter denne kobling mellem skole og verden udenfor, og at 
IT dermed også støtter elevernes faglige – såvel som bredere – kompetenceopbygning i 
projektsammenhæng.  
 
De konkrete eksempler på IT som støtte for faglig kompetenceopbygning i projektsam-
menhæng, som kommer frem i interviewene, baserer sig alle på den virtuelle kommunikations 
evne til at sammenbinde mennesker, som geografisk befinder sig på forskellige steder. For det 
første anføres et eksempel fra erhvervsøkonomi, hvor projektarbejde i forbindelse med 
praktikophold er blevet betydeligt forbedret, dels fordi eleverne kunne forberede praktikken 
bedre sammen med de kommende praktiksteder ved brug af elektronisk kommunikation, dels 
fordi lærerne på samme måde løbende kunne vejlede og følge den enkelte (gruppe) bedre 
under hele praktikopholdet. For det andet anføres et eksempel, hvor tværskolesamarbejde 
baseret på virtuel kommunikation mellem elever fra to skoler blev oplevet som spændende, 



56 

men ikke let. Endelig anføres eksempler på udenlandske projektsamarbejder, som også har 
baseret sig på virtuel kommunikation.     
 
Også på produktsiden oplever de interviewede lærere IT som støttende for koblingen mellem 
skole og verden udenfor og dermed som støtte for faglig kompetenceopbygning. Med IT 
muliggøres udarbejdelse af projektprodukter, som også kan siges reelt at henvende sig til 
verden uden for skolens mure – typisk i form af hjemmesider.  
 
Mange forskellige aspekter af en bredere almen, personlig og social kompetenceudvikling hos 
eleverne formodes også, udover den faglige kompetenceopbygning, med succes at kunne 
kobles sammen med projektarbejdsformen (Christensen & Munk 2001). Spørgsmålet er, om 
IT her kan gøre en forskel, og i hvor høj grad DDN-gymnasieprojektet har indhøstet 
erfaringer på dette felt?  
 
Som i undervisningsrummet mener de interviewede lærere generelt ikke at kunne anføre ret 
meget herom ud fra egne erfaringer. Men igen må man som evaluator sige, at lærernes 
erfaringer faktisk indeholder et væld af elementer til belysning af ITs gavnlige effekt for en 
sådan bredere kompetenceudvikling hos eleverne i projektsammenhæng. Samtidig må man 
dog også konstatere, at flere af de blødere kompetencer, hvis udvikling man i forskningen 
traditionelt kobler til specielt projektarbejdsformen, hverken direkte eller indirekte omtales i 
materialet.  
 
De ikke-snævert faglige kompetencer, som man i første omgang kan se antydningen af omtale 
af i det empiriske materiale omkring IT-støtte til projektarbejdsformen er informationskompe-
tence, videndelingskompetence, kommunikationskompetence, formidlingskompetence og 
systematiseringskompetence. Lærerne sætter dog ikke selv disse begreber på, men redegør 
alligevel for, at de har oplevet, at brug af nettet, den øgede brug af virtuel kommunikation og 
nye produktformer i projektsammenhæng styrker elevernes evne til at finde og dele materialer 
(omend sorteringsevnen m.m. som nævnt ikke følger med tilsvarende) og tvinger dem til at 
blive mere bevidste om deres egen måde at formulere sig, kommunikere og formidle på 
skriftligt og med andre medier. Som lærerne siger, støtter IT også deres evne til at holde orden 
i ’papirerne’:  
 

’Med IT lærer de at rode mindre. Hvordan og hvor skal noget gemmes? Hvem skal 
have det?’ 

 
IT-støtte til opbygning af formidlingskompetence modificeres dog lidt i interviewene, idet der 
her gøres opmærksom på, at nok støtter IT formidlingskompetencen, men IT kan i mange 
sammenhænge - som allerede nævnt tidligere - også friste eleverne til at følge en teknik-
fascination i stedet for at holde fast ved, at de nye læringsprodukter først og fremmest er 
formidlingsprodukter, hvorved det, der udvikles, mere bliver elevernes tekniske færdigheder 
end den så vigtige formidlingskompetence. 
 
Da lærerne alle fortæller om udbredt faktisk brug af IT til støtte for projektarbejdet, må 
eleverne herved også siges at være inde i en proces, der skal skaffe dem den vigtige IT-
læringskompetence, dvs. kompetencen til at bruge IT som læringsredskab på selvstændig vis. 
De interviewede lærere opfatter heller ikke her denne proces som en eksplicit 
kompetenceopbygning.  
 
Endelig må den udstrakte brug af IT i projektsammenhæng støtte elevernes opbygning af en i 
hvert fald praktisk funderet IT-kompetence. 
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Som flere af lærerne gør opmærksom på, behøver alle de nævnte bredere kompetencer dog en 
nærmere opmærksomhed fra lærernes side for at blive udviklet optimalt, sådan som det også 
fremgår af eksemplet med teknik versus formidling ovenfor. Om denne opmærksomhed eksiste-
rer, når lærerne ikke selv sætter begreber herpå, må man nok stille sig tvivlende over for. 
 
Materialet giver ikke mulighed for at se ansatser til opbygning af andre blødere kompetencer i 
projektsammenhæng, f.eks. sociale kompetencer som konfliktløsning, ansvarlighed, respekt 
for andre osv. Heller ikke den i studie- og arbejdssammenhæng så vigtige PBL-kompetence, 
dvs. kompetence i at arbejde problembaseret – som ikke er sammenfaldende med den 
generelle projektarbejdskompetence, idet projektarbejde kan være af forskellige typer og ikke 
nødvendigvis er problembaseret (Projektarbejde  2001) - omtales, hverken direkte eller 
indirekte. 
 
Konklusionen på den bredere kompetenceopbygning i forbindelse med projektarbejde og IT-
understøttelsen af denne må være, at det ser ud til, at lærerne i lidt for høj grad regner med, at 
den bredere kompetenceopbygning kommer af sig selv. Man sætter ikke ord på den i så høj 
grad, som man burde. Man arbejder altså ikke eksplicit med den, og IT-understøttelsen af den 
bliver dermed også tilfældig og ukontrolleret. På dette område er der helt klart brug for, at der 
arbejdes videre efter DDN-projektets afslutning med henblik på at opnå en professionalisering 
af projektarbejdets bredere kompetenceopbygning og understøttelsen af denne med IT (se 
hertil yderligere analysetema 3 nedenfor).  

Det organisatoriske rum (WSL) 
Mange af interviewdeltagerne har erfaringer med at lave hjemmesider med fagbeskrivelser, 
fagets planer, undervisningsplaner, progressionsbeskrivelser, reglerne, vejledninger osv. 
Fordelen ved at have sådanne informationer IT-baseret frem for på papir er, siger flere af 
lærerne, ’at det er lettere at holde styr på dem på den måde end på papir - for både lærere og 
elever, og så slår eleverne det også oftere op, når det ligger på en hjemmeside’. Adgangen til 
sådanne informationer kan desuden fjerne dumme undskyldninger, som én af de interviewede 
siger det direkte:  
 

’Læseplaner på nettet er en stor fordel. Ingen kan så komme og sige, at de ikke har 
forberedt sig, for læseplanen ligger på nettet.’ 
 

Nødvendigheden af at have adgang til sådanne informationer i et elektronisk organisatorisk 
rum kan også begrundes med den generelt stigende kompleksitet i organiseringen af 
aktiviteter i gymnasiet, med mange forskellige aktiviteter kørende samtidig, og med det 
forhold, at det fysiske klasserum som beskrevet ovenfor ikke i samme grad i dag som tidligere 
står til rådighed som fast holdepunkt for løbende meddelelser til alle om alting.  
 
Dertil kommer dog den mere substantielle begrundelse, som bunder i, at man tilstræber mere 
elevstyrede læreformer i gymnasiet. Med højere grad af ansvar for egen læring (se 
analysetema 2) er det nødvendigt med øget, let og fleksibel adgang til sådanne informationer 
som en måde at bevidstgøre den enkelte elev om læreprocessen. Som én af de interviewede 
lærere siger det: 
 

’Jeg kan godt lide at få elever til at forstå begreber, forstå hvad planen er, hvor de 
skal hen osv., dvs. til at gennemskue det. Det giver bedre undervisning.’ 

 
De interviewede lærere med erfaringer omkring et sådan virtuelt organisatorisk rum anfører, 
at de har oplevet, at det ’styrker elevernes læring’, og at eleverne lægger vægt på, at data i 
rummet hele tiden er up to date: 
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  ’Eleverne skælder en del ud, hvis man ikke får det opdateret hurtigt nok. Så der kan 
man se, at de har taget det til sig.’  

Supplerende erfaringer med virtuelle klasser (WBL, e-læring) 
I interviewene er der ikke omtalt mange forsøg i DDN-projektregi med deciderede virtuelle 
klasser, men dog nogle. Samtidig er der udsagn, som viser, at holdningerne til virtuelle klasser 
er meget forskellige. Nogle er begejstrede – oftest dem med mange erfaringer hermed – andre 
tager afstand herfra – ofte folk, der ikke har og heller ikke ønsker at få egne erfaringer med 
sådanne klasser. En af modstanderne udtrykker sin modstand således: 
 

’Jeg er meget imod virtuel undervisning. Unge har behov for voksenkontakt for deres 
identitetsudvikling og personlighedsudvikling og tryghed. Jeg er inderlig modstander 
af virtuel undervisning. Jeg synes, det er fremmedgørende, og jeg finder udviklingen 
med virtuelle klasser mildt sagt uhyggelig. Ikke sådan at forstå, at jeg ikke vil IT. 
Men IT skal være et redskab, et supplement.’ 

 
De erfaringer med virtuelle klasser, der fremlægges i interviewene, stammer fra institutioner 
med mange erfaringer på området (nogle af disse erfaringer er evalueret i Bech 2003). Disse 
institutioner fremhæver imidlertid, at stadig indsamling af resultater fra virtuelle klasseforsøg, 
som det også er sket i DDN-projektet, er nødvendige.   
 
Der siges, at det virtuelle klassekoncept ikke er velegnet for alle, og at det kræver mange 
erfaringer, før man er i stand til klart at gennemskue, hvem det er egnet for, og hvem det ikke 
er egnet for. Sådanne erfaringer opleves DDN-projektet at have bidraget til.  
 
At finde ud af at trimme det virtuelle klassekoncept for dem, det anses for egnet til, kræver 
også erfaring. De, der har erfaringer fra virtuelle klasser, fremhæver, at det er helt afgørende, 
at indsamling af erfaringerne og den efterfølgende trimning af konceptet ikke kan og bør 
overlades til den enkelte lærer, men bør indgå i et formuleret projekt koblet på en sammen-
hæng og med ledelsesstøtte og -interesse, sådan som det f.eks. har kunnet lade sig gøre i 
DDN-sammenhæng. Derfor vurderes DDN-rammen med dens delprojekter og generelle tiltag 
i denne sammenhæng at have været god.  
 
Det konkrete DDN-delprojekt omkring en fleksklasse har betydet, at lærerne er blevet mere 
opmærksomme på forskellen mellem fleksklasser og det traditionelle koncept. DDN-delpro-
jektet betegnes i den sammenhæng som en ’øjenåbner for skjulte ting i det traditionelle 
koncept’.  I det virtuelle koncept er det med at ’sluge pensum’, som det hedder, ’en saga blot’. 
Mere selvstændigt arbejde med materialer og med andre elever/kursister er hverdagen i de 
virtuelle klasser. Den basale brug af virtuel kommunikation gør også, at man har oplevet, at 
indlæringen af en virtuel kommunikationskompetence skærpes. Eleverne får f.eks. på en helt 
anden måde brug for at lære om forskellige virtuelle tekstgenrer, så de ikke, som én af de 
interviewede lærere giver som eksempel, afleverer en opgave med ’Hej Karl Jørgen...’.  
Kommunikativt er erfaringen, at visse elever bedre kan komme til orde virtuelt. 

Delkonklusion 1:  
Fag, arbejdsformer og elevernes generelle kompetence-
udvikling 
Ovenfor tegnes samlet set et meget positivt billede af de interviewede læreres erfaringer med 
ITs muligheder for at forbedre de forskellige arbejdsformer i gymnasiet og dermed for at 
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støtte op om elevernes generelle kompetenceudvikling. Der er imidlertid nogle overordnede 
pointer i forhold til dette billede, som skal frem her. De modsiger ikke billedet, men nuancerer 
det. Efterfølgende vil detaljerne i det overordnet positive billede blive resumeret, diskuteret 
og nuanceret. 
 
Det puslespil, som evaluator oven for har samlet ud fra lærerudsagn omkring fag, 
arbejdsformer og elevernes generelle kompetenceudvikling, indeholder summen af de 
erfaringer, som disse lærere tilsammen har gjort sig gennem DDN-projektet. Den sum er, som 
det fremgår stor – og det må helt klart siges at være et positivt træk ved DDN-projektet, at det 
har givet anledning til så mange og så varierende oplevelser med IT i de forskellige 
arbejdsformer med fagene.  
 
Det er imidlertid en skam, at den enkelte lærer ikke undervejs – og vel stadig heller ikke her 
efter projektets afslutning, medmindre han måske læser denne evaluering – har fået mulighed 
for at forstå og opleve, hvilken rig og nuanceret udforskning af ITs muligheder i gymnasie-
undervisningen, han har deltaget i og bidraget til. Ingen af de interviewede lærere havde noget 
overblik over, hvad DDN-projektet faktisk har indeholdt af forskellige forsøg – på individ-
plan, skoleplan, delprojektplan. Det er synd, fordi det jo viser sig, når evaluator drager ud og 
samler sammen, at de nogle gange småbitte IT-erfaringer og –oplevelser hos den enkelte lærer 
og i det enkelte delprojekt tilsammen danner en mosaik, som både projektforløbet i det hele 
taget, og også den enkelte lærers motivation for at deltage i projektet undervejs kunne have 
vundet meget ved at have haft på nethinden hele vejen gennem projektet. 
 
Det er desuden en skam, at projektet ikke undervejs har arbejdet med at sætte begreber og 
struktur på de forsøg, der var i gang. Ikke sådan at forstå, at projektledelsen skulle styre 
forsøgene i en bestemt retning, men hjælpe lærerne til at se, at de ikke blot var med i noget 
stort, men at det var noget stort, som havde struktur og som ville ende op i, at man ved 
projektets afslutning ved at samle enkelterfaringer sammen ville kunne tegne et billede af IT i 
en stor struktureret sammenhæng, som f.eks. læringsrumsmodellen – den model, de 
indsamlede erfaringer ovenfor er struktureret i forhold til – eller andre modeller. Mens 
lærerne i interviewene oplever det at være med i et stort projekt som uoverskueligt og måske 
endda noget forvirrende, ville anvendelsen af en sådan samlende struktur undervejs sikkert 
både have kunnet fjerne en del af den eksisterende forvirring omkring, hvad der foregår – 
stort har i sig selv aldrig været godt i Danmark og slet ikke i Nordjylland – og samtidig kunne 
man have øget den enkelte lærers fornemmelse af ’ejerskab’ af projektet. Ejerskabs-
problematikken vender vi tilbage til i analysetema 4. 
 
Konkret viser de indsamlede lærererfaringer med IT i DDN-projektet, som der er redegjort for 
ovenfor, at IT opleves som en støtte for både undervisning, træning/øvelser og større 
fordybelsesforløb, som f.eks. projektarbejder. Det er oplevelsen, at både faglig viden og fag-
lige færdigheder samt elevernes faglige og bredere kompetenceopbygning kan støttes af IT.  
 
På undervisningssiden lægger man mærke til, at lærerne fremhæver ITs fordele i selve 
klasserummet mere, end man normalt hører om i forskningssammenhæng og i andre IT-
forsøg. Normalt fremhæves specielt ITs fordele i projektarbejdet, mens klasserummet så at 
sige overlades uforandret. Det sker åbenbart ikke i DDN-projektet. Her er der indsamlet 
mange positive erfaringer med, hvordan ITs mulighed for at vise dynamiske effekter, 
visualisere, levere god lyd og et væld af materiale- og informationsmuligheder ved opslag på 
internettet eller brug af delprojektproducerede cd-rom’er, materialebanker og specialdata kan 
gøre den faglige undervisning både fagligt og didaktisk bedre og mere ungdommelig. Det 
fremhæves, at en sådan brug af IT i selve undervisningens kerne – lærerens fremlæggelse af 
det faglige stof – er utrolig vigtig også som signalbærende, fordi den demonstrerer uden ord, 
men i lærerens egen handling, at han mener IT alvorligt, og at han mener de nye lærings-
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former og nye kompetenceformer alvorligt. Hvis læreren ikke selv tager IT og nye måder at 
arbejde på til sig, vil eleverne ikke opfatte viljen til omstilling til nye tider som alvorlig ment. 
 
Dialogen i klasserummet kan siges traditionelt at være dansk pædagogisk traditions 
hjertebarn. Både lærere og pædagogiske forskere forsvarer hjertebarnet mod ITs indtrængen, 
fordi det levende ord i det fysiske rum ikke skal spoleres af IT. I DDN-projektet berøres den 
heller ikke nævneværdigt af IT – set ved første øjekast. Dette er imidlertid en sandhed med 
modifikationer. Dialogen påvirkes faktisk efter flere læreres erfaringer både kvantitativt og 
kvalitativt på grund af eller måske ved hjælp af den anvendte IT-støtte.  
 
Nogle lærere har oplevet, at dialogen blev forbedret ved at udnytte elektronisk kommuni-
kation med eleverne i forberedelsen før selve timen. Ved at læreren stiller sig til rådighed for 
spørgsmål i forberedelsen eller lader elverne lægge deres elektroniske notater til det læste stof 
i forberedelsen på nettet, hvor læreren kan se det, kan selve dialogen i klasserummet bruges til 
at koncentrere sig om det, der er svært, det, eleverne endnu ikke har forstået osv. Nogle lærere 
har også forbedret dialogens kvalitet ved så at sige at fjerne halvdelen af eleverne og sætte 
dem i gang med andre aktiviteter, mens dialogen i klasserummet herefter kan gennemføres 
med færre elever og derved blive bedre for den enkelte elev – især i sprogfagene. 
Afskibningen af elever til andre opgaver sker lettere, siger lærerne, nu hvor IT kan beskæftige 
dem fornuftigt – enten med mere selvstændige opgaver eller med træningsopgaver. 
 
IT-støtte til selvstændigt arbejde gør i det hele taget, at nogle lærere også har vovet at redu-
cere tiden til den traditionelle klassedialog og i stedet lade eleverne arbejde mere i par eller 
grupper med småopgaver efter lærerens gennemgang af det faglige stof. På den måde op-
prioriteres altså ved  brug af IT mere selvstændige bearbejdningsformer end den traditionelle 
klassedialog. 
 
De interviewede lærere oplever IT som noget, der kan binde klasseundervisningen mere og 
bedre sammen med dels elevernes forberedelse og efterbearbejdning af stoffet, dels 
undervisningens flow fra gang til gang. IT kan altså fungere som det kit, der gør en helhed ud 
af alle de undervisningsrelaterede aktiviteter. Disse erfaringer er især baseret på systematisk 
brug af elektronisk kommunikation mellem lærer og elev(er) til spørgsmål/svar, vejledning 
o.l., på elevernes adgang til supplerende elektroniske materialer og data at fordybe sig i på 
egen hånd og på etableringen af et elektronisk arkiv (typisk en hjemmeside) over al den 
information, som er relevant og nyttig for eleven at have adgang til for at være vidende om og 
opmærksom på, hvordan det hele hænger sammen, hvor langt man er i den faglige proces, og 
hvordan det videre forløb er. 
 
Omkring træning og IT bemærker man for det første, at erfaringerne er delte blandt de 
interviewede lærere, for det andet at ITs rolle i træningssammenhæng har skiftet i forhold til 
traditionelle forventninger til denne.  
 
Mange af de interviewede lærere har slet ikke brugt IT til træning i snævrere traditionel 
forstand – sikkert fordi IT i mange fag allerede inden projektet har haft et dårligt ry med basis 
i tidligere CAL/CALL-programmer. Erfaringer fra et delprojekt inden for sprog bekræfter, at 
CALL-programmer stadig er for dårlige. Lærerne må derfor, er deres konklusion, i højere 
grad selv lære at lave egne IT-baserede træningsmaterialer. Her er der imidlertid en 
efteruddannelsesopgave for gymnasieskolen. I nogle fag refereres dog gode erfaringer med 
IT-træning i snævrere forstand, f.eks. i kemi og engelsk. 
 
ITs rolle i træning er derfor, i henhold til lærernes erfaringer, i høj grad en anden end den rolle 
CAL/CALL-programmet kan udfylde. For det første er der tale om øget brug af IT til 
forsøg/øvelser i eksperimentelle fag, hvor brugen af IT både gør nye forsøg mulige, gamle 
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forsøg lettere (ved at tilbyde hjælpemidler til datafangst og databehandling)  og alle forsøg 
sjovere, siges det. I den sammenhæng ser DDNs delprojekt om fysik på højniveau ud til at 
indeholde mange gode ideer og erfaringer omkring udstyrsdeling, virtuelle forsøg o.l.  
 
Dernæst bruges IT også med stor succes til sprogtræning, men nu ikke mere til træning af 
sprogsystemet (grammatikken), som i CALL, men af sprogbrugen – altså sprogfærdigheds-
dimensionen – eller af læsekompetencen.  Det drejer sig her primært om brug af elektronisk 
kommunikation med klasser i udlandet, som flere af lærerne har gode erfaringer med, men 
også autentiske websteder på fremmedsproget er med fordel anvendt i fransk til styrkelse af 
en ekstensiv læsekompetence, der giver eleverne mere mod på at arbejde med fremmed-
sprogede tekster. For det tredje betyder IT også, at produktion i musisk-æstetiske fag kan 
fremmes, f.eks. i form af komponering i musik o.l. 
 
Træning består nu som tidligere i høj grad af at producere tekster – i form af svar på stillede 
spørgsmål, opgaver o.l. I den sammenhæng har de interviewede lærere helt klart oplevet den 
elektroniske kommunikation som styrkende for øvelsers og opgavers kvalitet og for øvelses- 
og opgaveskrivningsprocessen. Via den elektroniske kommunikation er lærerens mulighed for 
at give hints, hjælp, vejledning o.l. undervejs nemlig forbedret markant i forhold til tidligere. 
 
I projektsammenhæng var IT allerede inden DDN-projektet, ifølge de interviewede, fuldt 
integreret som skriveværktøj og søgeværktøj. DDN-projektet har imidlertid styrket disse 
funktioner og især brugen af nettet til informations- og materialeindhentning, mener lærerne. 
Ellers fremhæver de især den elektroniske kommunikation som en stor styrke for projekt-
arbejdet. Gennem den elektroniske kommunikation forbedres vejledningen og lærerens 
løbende mulighed for at følge med i, både om der sker det der skal, om det sker på den måde 
det skal, og også om alle elever bidrager som de bør. Den elektroniske kommunikation 
muliggør på denne måde også i højere grad praktik i forbindelse med projektforløb.  
 
Omkring projektarbejde er det bemærkelsesværdigt, at lærerne ikke i nævneværdig grad selv 
tematiserer den brede kompetenceopbygning, som man ellers, både i litteraturen og fra 
politisk hold, forestiller sig støttet og fremmet netop af projektformen. Det viser sig 
imidlertid, at når man analyserer og sætter begreber på de refererede erfaringer med 
projektarbejde og IT-støttet projektarbejde fra de interviewede lærere, ligger der i disse kimen 
til at tale om mange dimensioner inden for en bredere kompetenceudvikling hos eleverne. IT 
kan dermed også bringes i sammenhæng med en sådan bredere kompetenceopbygning 
gennem projektarbejde. Det sker bare ikke i lærernes formuleringer og dermed sikkert heller 
ikke i deres egen begrebsliggørelse af undervisningen.  
 
Omkring IT og projektarbejde må man derfor konkludere, at det på én måde er en selv-
følgelighed for lærerne i DDN-projektet at anvende IT til projektarbejde, men at de mangler at 
udnytte ITs potentialer fuldt ud i projektsammenhæng. Det drejer sig især om at udnytte IT 
mere til en bredere systematisk kompetenceopbygning, dvs. til støtte for problemhåndtering, 
håndtering af sociale processer i projektforløb, bevidst planlægning af forløbene fra elevenes 
side med henblik på at udnytte IT som læringsredskab o.l. Vellykket IT-støtte til opbygning af 
almene, personlige og sociale kompetencer gennem projektarbejde forudsætter imidlertid 
allerførst, at lærerne begrebsliggør og sætter ord på – både for sig selv og for eleverne – hvad 
det er for en kompetenceopbygning, der tilstræbes. Brug af en elektronisk kompetencebog, 
hvori alle kompetencer noteres og løbende kan følges, kunne her være et godt redskab både 
for lærerne og for eleverne. Flere af de deltagende skoler i DDN-projektet arbejder faktisk 
hermed i forlængelse af DDN-projektet. Samlet må man dog konkludere, at der her henstår et 
vigtigt arbejde for alle at gå videre med efter DDN-projektets afslutning. 
 



62 

På tværs af undervisning, træning og projektarbejde kan man ud fra lærernes erfaringer 
konstatere en oplevet effekt af IT, som er vigtig i det kommende kompetencearbejde i 
gymnasieskolen, nemlig ITs evne til i højere grad at åbne skolen op mod omverdenen end 
hidtil. Kompetenceopbygning kræver, at skolens interne arbejdsformer og produktet i langt 
højere grad spiller aktivt sammen med verden udenfor. IT kan i høj grad hjælpe med at 
nedbryde barrierer gennem brug af hjemmesider, elektronisk kommunikation og internettet i 
det hele taget. 
 
Tværfaglige erfaringer ser det ikke ud til, at der er der kommet så mange nye af gennem 
DDN-projektet. Det kan der være mange grunde til: strukturelle, tidsmæssige, holdnings-
mæssige. Nogle erfaringer om hvordan IT kan støtte tværfaglighed, udnyttelse af viden fra 
forskellige fag på én gang osv, er der dog gjort. Brug af cd-rom (med lyd, baggrunds-
informationer m.m.) og  ITs dynamiske faciliteter (visning af toner i fysik/musik) har på en 
forholdsvis let, men samtidig meget elevinspirerende måde kunnet bringe flere fagområder i 
spil samtidig. Tværfaglige erfaringer i projektarbejde tages op under analysetema 4. 
 
Alt i alt må man konkludere ud fra analysen af fag, arbejdsformer og elevernes generelle 
kompetenceudvikling, at DDN-projektet har tilvejebragt en mængde varierede erfaringer med, 
hvordan IT kan støtte elevernes læreprocesser og kompetenceudvikling, lærernes arbejde i 
klassen og løbende være en hjælp i vejledningssituationer i forbindelse med øvelser, opgaver 
eller større fordybelsesarbejder som projekter. Både projektet og den enkelte lærer mangler 
imidlertid i høj grad at koble didaktiske og kompetencemæssige begreber på disse erfaringer 
for derigennem både at øge erfaringernes kvalitet og skabe en struktur og et helhedsbillede ud 
af det flimmer af indtryk, som den enkelte - i projektets eksperimenterende ånd - har samlet 
op undervejs. Dette vil med fordel kunne ske, også efter projektets afslutning. 
 
Analysetema 2: Fleksibilitet, differentiering og elevernes 
individuelle kompetenceudvikling 
I behandlingen af analysetema 1 blev der sat fokus på IT-støtte til arbejdsformer generelt, det 
dermed sammenhængende lærerarbejde og elevernes generelle kompetenceudvikling. I dette 
tema vil vi gå lidt mere i dybden med en delmængde heraf. Vi vil sætte fokus på 
sammenhængen mellem på den ene side bestemte arbejdsformer og måder at organisere 
lærings- og lærerarbejdet på og på den anden side henholdsvis den enkelte elevs 
kompetenceudvikling og den enkelte lærers arbejdsforhold.  

Indledning 
Fra konstruktivistisk læringsteori og fra forskningen i virtuelle læringsmiljøer, hvad enten der 
er tale om netstøttede eller netbaserede sammenhænge, ved vi, at det er uhyre vigtigt at 
fokusere på den individuelle lærende, hvis læringsmiljøet skal fungere med succesfuld 
individuel kompetenceindlæring hos eleverne til følge. Fleksibilitet og differentiering er 
begreber, der står for en sådan opprioritering af individuelle hensyn. Vi vil derfor i det 
følgende se nærmere på, hvilke erfaringer de interviewede lærere har gjort sig omkring IT 
som værktøj til at fremme fleksibilitet og differentiering gennem forskellige arbejdsformer og 
måder at organisere lærings- og lærerarbejdet på. 
 
I rapporterne omkring det virtuelle gymnasium diskuteres begrebet fleksibilitet og dets 
betydning for det virtuelle gymnasium. Det hedder her: 
 

Ved hjælp af IT kan den enkelte elev i princippet opnå total fleksibilitet igennem hele 
gymnasieforløbet ved at ophæve faggrænser, liniedeling, årgangen, klasser, skemaer 
og skolen som fysisk lokalitet. […] På den anden side er der såvel politiske som 
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sociale og menneskelige grænser for fleksibiliteten. […] Derfor skal der være balance 
mellem den enkeltes frihed til at vælge læringsgenstande og den ’umistelige’ 
faglighed, der ikke tåler kompromiser. (Det virtuelle gymnasium (2001) p.12) 

 
Fra i starten af udredningsarbejdet at have være tænkt som et radikalt opgør med det tradi-
tionelle gymnasiums ufleksible bindinger af geografisk, tidsmæssig, strukturel, indholds-
mæssig og formmæssig karakter, går det virtuelle gymnasium – sikkert også efter en del pres 
fra forskellige sider – her over til at blive forstået som en i højere grad pædagogisk og organi-
satorisk orienteret reformproces, som det traditionelle gymnasium bør gennemløbe med 
henblik på gradvist at øge variationsmulighederne, det individuelle hensyn, mere fleksible 
former osv. Fleksibilitet og differentiering bringes dermed i sammenhæng med hinanden.  
 
I overensstemmelse hermed vil vi i nærværende analyse se på forskellige dimensioner af 
fleksibilitet og differentiering og på, hvordan de interviewede lærere har oplevet IT som et 
relevant værktøj til at fremme disse forskellige dimensioner.  
 
Det drejer sig for det første om øget ansvar for egen læring hos eleverne og for etablering af 
konkrete procedurer og arbejdsformer, der understøtter dette, herunder øgede muligheder for, 
at læreren reelt kan differentiere. Hvordan kan det f.eks. lykkes at få den enkelte elev mere på 
banen hele vejen fra planlægning til evaluering af læreprocesser? Hvordan kan den enkelte 
elevs forudsætninger og interesser i højere grad afspejles i indhold og form? Hvordan kan der 
så vidt muligt tages hensyn til den enkelte elevs læringsstil? Alt sammen med støtte fra IT. 
 
Dette kompleks af spørgsmål kan siges at ligge inden for en opfattelse af IT som noget, der i 
uddannelsessammenhæng skal hjælpe os med ’at bryde de snærende bånd, som har præget de 
foregående århundreder, i en frigørelsesproces hvor det enkelte individ får plads til at udfolde 
sig i en verden med lige adgang til viden samt uanede muligheder for at kommunikere, 
producere og skabe netværk’ (Det virtuelle gymnasium p.20) 
 
Fleksibilitet og differentiering har dog også stadig en hel del at gøre med det, som man 
oprindeligt forstod ved fleksibilitet, nemlig muligheden for i højere grad at kunne arrangere 
læreprocesser uafhængigt af tid og sted. Det vil i praksis sige at lade læreprocesser rykke ud 
af klasselokalet til andre lokaliteter - på skolen, hjemme, i cyberspace.  
 
Endelig har fleksibilitet en effektiviseringsdimension i sig. Spørgsmålet er her, om IT kan 
bidrage til at gøre arbejdsprocesser mere fleksible og derigennem effektivisere gøremål i 
dagligdagen – for elever, men nok så meget for lærerne.  

IT som værktøj til øget ansvar for egen læring (AFEL) 
Som én af de interviewede lærere siger: 

 
’Vi skal blive meget bedre til at nå den enkelte elev. Eleverne får meget mere ud af 
mig ved at bruge mig koncentreret på nogle områder og arbejde mere selvstændigt 
på andre. Og det kan jeg følge IT-mæssigt ved, at jeg hele tiden kan læse med i deres 
processer. Det bliver derved nogle meget bevidste valg, man tager som lærer. Man 
bliver mere bevidst om at undervise i sit fag.’ 

 
Citatet viser verden set fra lærerperspektiv. Men fra elevperspektiv er det akkurat ligeså 
vigtigt at nå frem til bevidste valg og at kunne følge egne processer, hvis ansvar for egen 
læring skal blive mere end et pædagogisk modeord (Bjørgen 1991 og 1996). Vi skal nu se på, 
hvordan de interviewede lærere gennem DDN-projektet har oplevet, at IT kan hjælpe både 
eleven og læreren med at realisere (mere) AFEL. 
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Eksplicitering og bevidstgørelse en forudsætning 
Eksplicitering af og bevidstgørelse hos eleven omkring læreprocessers mål, forløb, osv. er 
nødvendige forudsætninger for, at eleven i højere grad kan komme ind som medstyrende og 
medbestemmende i læreprocessen, sådan som det er ideen bag AFEL. De interviewede lærere 
fremhæver tre forhold ved IT, som kan styrke denne ekspliciterings- og bevidstgørelsesdel af 
AFEL.  
 
For det første anfører lærerne - som der er redegjort for ovenfor under det organisatoriske rum 
– at de har gode erfaringer med netbaseret information omkring læreprocessens mål, 
baggrund, forløb m.m. samlet på én hjemmeside på nettet. Det løbende at skulle lægge en 
sådan læreprocesorienteret information på nettet, skærper lærerens opmærksomhed omkring 
informationen, og lærerne oplever, at det, at den ligger på nettet, i højere grad får eleverne til 
at bruge den og bruge den jævnligt, end hvis den kun lå på papir. 
 
For det andet fremhæver lærerne, at DDN-projektets udvikling af forskellige administrative 
IT-faciliteter, som også eleverne kan benytte, har samme bevidstgørende effekt. Elektronisk 
opslag om eget fravær, aflevering af opgaver m.m. nævnes som eksempler herpå.  
 
Endelig omtaler nogle af lærerne som tidligere nævnt, at to af de deltagende skoler i DDN-
projektet nu efter projektets afslutning arbejder med at udvikle og afprøve en elektronisk 
kompetencebog, hvori eleverne løbende vil kunne følge, hvilke kompetencer de skal opnå, 
hvilke der er gennemgået hvor, hvornår osv. Som én af de involverede lærere siger: 
 

’Det sikrer jo både, at eleverne vitterlig får det gennemgået. Samtidig bevidstgør det 
eleverne om, hvad der sker.’ 

 
Logbog, portfolio og FirstClass som procesværktøjer 
AFEL eller bare mere selvstændige arbejdsformer forudsætter, at den enkelte elev løbende 
formulerer sig omkring, følger og reflekterer over sin egen læreproces samt indgår i sparring 
med læreren herom. Kun én af de interviewede lærere nævner eksplicit logbog og portfolio 
som begreber – uden at det dog bliver helt klart, om der menes det samme med begge dele, 
eller om der er tale om to forskellige ting. Det er imidlertid også underordnet for pointen, som 
er, at pågældende lærer forventer sig meget af den elektroniske studiebog og logbogen: 
 

’Vi er ved at lave en elektronisk studiebog for elever, hvor eleven skriver om sine 
faglige mål. […] Vi har store forventninger til portfolio, hvor eleven reflekterer over 
egen faglig udvikling sammen med en studievejleder og en faglig mentor – hvordan 
det nu bliver ordnet.’ 

 
De interviewede lærere fortæller, at de i stedet for med deciderede procesværktøjer, som 
elektronisk logbog og portfolio må betegnes som, har gjort erfaringer med det elektroniske 
kommunikationssystem – her primært FirstClass - som støtte for en mere professionel 
håndtering af læreprocessen fra elevside. Det fremhæves af flere af de interviewede, at det, at 
elektroniske kommunikationssystemer gemmer, hvad der er skrevet, kommenteret og 
produceret, har en stor støtteeffekt for den enkelte elev. Drejer det sig om en svag elev, skal 
man imidlertid som lærer være opmærksom på, at dette arkiv måske kan gå hen og blive en 
noget stærk påmindelse om egen svaghed:  
 

’Systemets fastholdelse har to effekter. Man kan hele tiden vende tilbage. Det har 
også den effekt, at det udstiller den elev, der enten ikke bidrager med noget eller ikke 
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kan finde ud af det. Så der ligger en mulig vanskelig ting at sluge for svage elever. 
Det kan ikke være sjovt at se sin egen elendighed på tryk.’  

 
Fra lærerside kan kommunikationssystemets øgede synliggørelse og dets løbende arkivering 
af, hvad den enkelte elev laver, bruges til at lære den enkelte elev bedre at kende og dermed 
forbedre lærerens mulighed for at give vedkommende god sparring:  
 

’Jeg synes, man via FirstClass har bedre føling med, hvad eleven laver. Jeg har en 
bedre fornemmelse af, hvad hver enkelt elev bidrager med. Derigennem bliver også 
evalueringen bedre. Men også undervisningen, fordi man lettere kan finde det niveau, 
de kører på. [] Du kan på den måde bedre sætte ind, hvor eleverne er – for at prøve 
at styre dem i nogle retninger. I en stor klasse har du kun få minutter pr. elev.’ 

 
Som allerede fremgår af citatet ovenfor om portfolio påpeger lærerne, at grænserne mellem 
studievejledning og faglig vejledning på den måde må blive ændret: 
 

’Læreren skal med øget procesevaluering påtage sig mere studievejledning, som skal 
gøres mere faglig.’´ 
 

IT som differentieringsværktøj 
Generelt gælder en forsigtighed over for differentiering begrundet i gymnasiekulturen. Som 
én af de interviewede lærere formulerer det: 
 

’Det almene gymnasium er et skolesystem, hvor eleverne ikke må blive for selektive. 
Det er for tidligt at være selektiv, og det er også en forkert holdning til livet, til 
lærdom og til videnskab og kunst.’  

 
Herudover fremhæves strukturelle barrierer imod differentiering: 
 

’Gymnasiebekendtgørelsens bestemmelser om eksamensopgivelser sætter 
begrænsninger for, hvor meget de kan gå ud i forskellige retninger, for så har vi jo 
ikke en fælles mængde at gå op i.’ 

 
Det viser sig dog, at strukturelle barrierer i nogen grad også er selvskabte og dermed mere 
kulturelle end strukturelle. I ét af interviewene siges det f.eks. direkte, at fælles opgivelser 
sker nok så meget af hensyn til censor: 
 

’Alle fag har jo et pensum, og det er normalt fælles for hele klassen. Det er jo næsten 
masochistisk at lave gruppeopgivelser. Det er i hvert fald synd for censor. Så det gør 
jeg ikke. Men derfor kan de jo godt have arbejdet mere intensivt med noget end med 
andet.’ 

 
Andre fremhæver tidsfaktoren for læreren - dvs. det øgede tidsforbrug ved individuel plan-
lægning frem for klassevis planlægning - som en vigtig barriere for mere differentiering. 
 
Endelig ligger der hos mange lærere en frygt for, at differentiering virker ansvars-
forflygtigende, fordi man som lærer ikke har så megen ’styr’ på, hvad der foregår. 
 
Vi skal nu se på, hvilke dimensioner af differentiering, de interviewede lærere faktisk har 
gjort erfaring med, og hvordan IT er oplevet at kunne støtte differentiering i DDN-projektet. 
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Læringsstile og materialedifferentiering 
I redegørelsen for lærernes mange erfaringer med IT til støtte for bedre læreroplæg og den 
efterfølgende bearbejdning af det faglige stof i klasserummet, var vi inde på, at IT muliggør, 
at stof fremlægges, så det taler til flere sanser end bogen og det talte ord gør. Denne side ved 
IT gør det dermed muligt for læreren i højere grad at tage hensyn til, at eleverne repræsenterer 
forskellige læringsstile og på den måde ramme den enkelte elevs foretrukne måde at lære på i 
langt højere grad end tidligere - gennem inddragelse af de forskellige IT-faciliteter (bevæ-
gelse, farver, lyd og kombinationer heraf). En repræsentant for DDN-delprojektet om 
etablering af en billeddatabase siger i den forbindelse: 
 

’Det, vi nu får mulighed for, er at lade elever arbejde mere selvstændigt med billeder. 
Det er jo de færreste – og det ville heller ikke virke – der har mod på at smide en 
bunke dias i hovedet på elever – og der ville også kun være ét til hver. Men nu kan 
eleverne finde ting på billeder, beskrive ting på billeder, som de frit vælger i en stor 
base, og de kan bagefter bruge dem til fremlæggelse for klassen eller til løsning af 
opgaver over nettet.’ 

 
Udover ITs særlige effekter er det især adgangen til de mange og meget forskellige materialer 
på internettet, der fremhæves som en vigtig ballast for differentiering - både for læreren i 
dennes tilrettelæggelse af undervisning og træning og for eleven i dennes arbejde med 
forberedelse eller efterbearbejdning af det faglige stof eller med mere selvstændige opgaver. 
 
Lærerens mulighed for at materialedifferentiere er omtalt under behandlingen af klasse-
rummet og skal ikke gentages her. 
 
Også den enkelte elev får imidlertid med internettet en øget mulighed for selv at supplere med 
materialer efter egen interesse og dermed ikke alene at følge lærerens materialevalg. Denne 
mulighed bliver meget brugt, siger mange af de interviewede lærere. Det kan være materialer 
i forhold til undervisningen eller i relation til opgavearbejder. Mere åbne opgaveformuleringer 
appellerer ligefrem til, at eleven udnytter materialedifferentieringsmuligheden: 
 

’Man ser da større differentiering i forbindelse med opgaveskrivning. Når jeg stiller 
nogle mere åbne opgaver, så er der stor forskel på, hvor meget de tager ind af 
materiale fra nettet.’  

 
Elevernes mulighed for at supplere med og inddrage egne fundne materialer fremhæves af 
flere af de interviewede lærere dog især at blive brugt af de stærke elever. Som én af de 
interviewede siger: 
 

’Problemet er, at det er de stærkes projekt. Det skal man ikke tage fejl af. De svage – 
de er på herrens mark – ét eller andet sted.’ 

 
Læreren kan sørge for, at der i højere grad er noget for alle typer elever ved at stille samlinger 
af udvalgte supplerende elektroniske materialer til elevernes rådighed, som alle på grund af 
sorteringen og begrænsningen dermed har en større mulighed for at finde noget af interesse i, 
men som stadig er af et sådant volumen, at selv ’gode’ elever kan finde stof nok at arbejde 
med selvstændigt. En lærer, der har arbejdet under DDN-projektet med produktion af en 
sådan kilde cd-rom til historie, siger: 
 

’Så jeg vil i høj grad sige, at der er blevet mulighed for at tilgodese elever på 
forskellige niveauer.’ 
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Let adgang til supplerende materialer og informationer for eleverne kan, som én af de 
interviewede lærere formulerer det, faktisk være det, der kan gøre udslaget for elevers 
interesse for et fag: 
 

’Man kan håbe, at internettet kan betyde, at de gode elever kan fatte interesse for ens 
fag.’ 

 
Materialedifferentiering har dog nogle problemer i sig, fremhæves det af flere af de 
interviewede lærere. For det første kan det være svært for læreren at holde sammen på det 
hele, når der arbejdes med forskellige materialer. Hertil siger én af de interviewede dog, at 
netop dette er blevet nemmere med den elektroniske kommunikation: 
 

’IT betyder, at man i højere grad kan have eleverne til at arbejde med forskellige ting 
samtidigt. Den tætte kommunikation med eleverne via FirstClass kan håndtere dette.’ 

 
For det andet kan materialedifferentiering være en alt for stor arbejdsbelastning for læreren. IT 
opleves dog med internet, cd-rom’er, forproducerede hjemmesider/databaser med materialer 
osv. – som mange af DDN-projektets delprojekter også har arbejdet med at etablere - at kunne 
tage noget af materialepresset fra læreren. Som én af de interviewede lærere formulerer det: 
 

’Så individualiseret som undervisningen er nu med forskellige forløb – der er jo ikke 
et fag, hvor man bare har en bog, man så bare gennemgår i alle klasser – der skal 
lærerne jo have hjælp, ellers er det ikke til at få tid.’ 

 
Derudover fremhæves det som et problem i gymnasieskolen i dag af mere strukturel/organi-
satorisk karakter, at den egenproduktion af materialer, som IT muliggør, kræver mere 
sammenhængende tid, end gymnasielærere normalt har stillet til rådighed. 
 
Endelig fremhæves det, at egen materialeproduktion selvfølgelig kræver, at de relevante 
programmer skaffes, og at lærerne efteruddannes til at beherske dem. F.eks. har fremmed-
sprogsdelprojektet under DDN-projektet omkring grammatikprogrammer vist, at de eksiste-
rende øvelsesprogrammer ikke opleves som gode nok uden for engelsk, og at fremmed-
sprogslærere derfor i stedet bør have programmer á la Hot Potatoes stillet til rådighed samt 
oplæres i at bruge dem. 
 
Alt i alt konkluderes dog fra lærerside, at materialedifferentiering har gjort arbejdet ’sjovere’ 
både for lærere og for elever. 
 
Differentieret træning og individuelle tests 
Omkring differentieret træning refereres der ikke mange erfaringer i interviewene. Kun inden 
for sprogfagene har denne form for træning været afprøvet systematisk i et delprojekt. 
Resultaterne fra dette delprojekt er imidlertid, at der faktisk i de fleste sprogfag ikke eksisterer 
tilstrækkeligt gode programmer til individuel træning. Der er i DDN-projektet sikkert gjort 
flere erfaringer med individuel IT-støttet træning – i hvert fald omtaler én af de interviewede, 
at kemi har afprøvet noget – men udover de nævnte sprogfolk har ingen af de interviewede 
været involveret direkte heri. 
 
Træning og differentiering kobles ofte med individuelle tests af forskellig slags, hvilket vel 
også er en forudsætning for, at resultatet kan blive optimalt. På dette område er der gjort nogle 
erfaringer i projektet. Således har flere af de interviewede gode erfaringer med at lægge 
testsider på nettet (i form af hjemmesider) til elevernes individuelle arbejde. Desuden anfører 
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én af lærerne, at de på skolen har brugt det elektroniske kommunikationssytem – her 
FirstClass – som screeningsværktøj:  
 

’F.eks. screener vi alle for, hvad de kan af sprog, når de kommer. Og vi følger op 
med nogle tests. Det er FirstClass ret velegnet til.’ 

 

Mindre tids- og stedsafhængighed med IT 
Differentiering og fleksibilitet kan udover at have til formål at øge kvaliteten af den enkeltes 
læreprocesser – som behandlet i de foregående afsnit - også have til formål at gøre 
læreprocesserne praktisk set nemmere at ’gå til’ samtidig med at kvaliteten bevares. Vi skal 
derfor se på, hvordan IT på en god måde har kunnet støtte læreprocesser andre steder end på 
skolen og på andre tidspunkter end det traditionelle skemas. 
 
Når læreprocesser på den måde rykker ud af de faste rammer, fremhæver flere af de 
interviewede lærere, at det er vigtigt, at der ikke bare sker det, at eleverne nu tvinges ind i 
nye, men stadigværk, givne læringsrammer – f.eks. ved at kræve hjemmearbejde i stedet for 
arbejde på skolen. Især fremhæver de, at faciliteterne på skolen ikke må nedprioriteres, fordi 
eleverne nu i højere grad har mulighed for at arbejde hjemmefra. For ofte vil det for deres 
udvikling være den bedste løsning – som de selvfølgelig selv skal vælge – at henlægge 
virtuelt arbejde til skolen. Og det har lærerne også erfaret, at de ofte har direkte lyst til. Et 
ægte valg kan, som én af de interviewede lærere udtrykker det, betyde, at eleverne ’får en god 
oplevelse af at gå i gymnasiet’ og heller ikke kommer til at se det sociale liv og virtuelt 
arbejde som to usammenhængende størrelser. 
 
Den fleksible lærer 
Da læreprocesser, hvad enten de tænkes i forlængelse af et klassisk undervisningsparadigme 
eller et AFEL-paradigme, i høj grad er afhængige af kontakt til en lærer (Lorentsen 2002), 
stiller læreprocesser uden for skolen og på andre tider end dem i skemaet os overfor en 
udfordring om at skabe en fleksibel adgang til læreren. De interviewede lærere har mange 
erfaringer med, at dette lykkes godt med brug af elektronisk kommunikation. 
 
Kvaliteten i både elevernes forberedelse, efterbearbejdning af stoffet, fordybelsesopgaver 
samt faktisk også selve undervisningen stiger med den øgede virtuelle vejledning, når læreren 
som sparringspartner er tilgængelig løbende.  
 
Løbende vejledning er det normale koncept for de indsamlede erfaringer, men også decideret 
virtuelle spørgetimer har været afprøvet som en del af DDN-projektet. Én af lærerne har 
afprøvet dette i form af et fleksibelt koncept for spørgetimer før stileafleveringer, hvor han 
sad hjemme en søndag formiddag og løbende – inden for en fastsat tidsramme – besvarede 
indkomne spørgsmål fra de enkelte elever.  
 
Muligheden for løbende lærerkontakt gennem det virtuelle kommunikationssystem, betyder 
dog, at lærerens arbejdsforhold ændrer sig: 
 

’Man har mulighed for at kontakte hinanden om aftenen og i weekenderne, når der 
forberedes, og når der arbejdes med mere selvstændige opgaver.’  
 
’Ja. Altså det elektroniske fylder mere, væsentlig mere i vores liv, fordi din skole 
slutter ikke det øjeblik du forlader stedet. […] På den anden side så kan man sige, at 
det gør også, at man også hurtigere kan få nogle ting af vejen. Der tænker jeg mest 
på sådan nogle informationer lærer-lærer. Der kan også være ting med elever, som 
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sjældent tør ringe hjem, selvom man siger, at de godt må. Det er nemmere at skrive ét 
eller andet, som man så kan kommentere, fordi man der først forstyrrer, når læreren 
har valgt at ville forstyrres.’ 

 
Den fleksible lærer har via det elektroniske kommunikationssystem mulighed for at følge 
eleverne i højere grad, end hvis de var overladt helt til sig selv. Mange af de interviewede 
lærere har gjort god brug af FirstClass-systemets facilitet, der noterer og dermed også tillader 
andre at slå op, om en given tekst (besked/mail/fil) i systemet er læst /ikke læst, af hvem og 
hvornår.  
 
Praktisk fleksibilitet 
Muligheden for elektronisk opgaveaflevering og undgåelse af mellemtimer er to ting, som de 
interviewede lærere fremhæver som vigtige praktiske plusser ved IT. 
 
Den elektroniske opgaveafleveringsmulighed appellerer i høj grad til eleverne: 
 

’Eleverne har oplevet det som en stor hjælp, at de nogle gange kunne sende opgaven 
til mig, hvis de ikke kunne nå at lave den færdig til undervisningen. Så kan jeg få 
opgaven nogle dage senere, men stadig nå at rette den, inden der skal afleveres næste 
gang. Det har ophævet faste afleveringstidspunkter og gjort systemet mere fleksibelt.’ 

 
Også ved sygdom hos eleverne er den elektroniske aflevering en god mulighed at have, siges 
det i interviewene. 
 
Endelig fremhæver en enkelt lærer, at elektroniske afleveringer fremmer hans mulighed for at 
følge elevernes udvikling mere systematisk end papirafleveringer – sikkert fordi det er lettere 
for læreren at arkivere elektroniske afleveringer, evt. endog sammen med egne kommentarer 
m.m.  
   
Mange af de interviewede lærere har praktiseret den elektroniske opgaveaflevering, men ofte 
ikke uden at sukke over den ekstra arbejdsbyrde og sommetider også økonomiske byrde 
(udprintning tager lang tid og koster også penge derhjemme; læreren bliver nødt til at arbejde 
på papir også, da man ikke kan kræve elektronisk aflevering). 
 
Så elevernes fleksibilitet købes her, mener flere af de interviewede, med lærerne som gidsler.  
 
Man må derfor konkludere, at elektroniske afleveringers succes i høj grad vil hænge sammen 
med organisatoriske forhold (om læreren får ekstraudgifter hertil dækket). Men også 
teknikkens udvikling og lærernes kendskab til og beherskelse af eksisterende elektroniske 
rette- og kommenteringsfaciliteter – som f.eks. i Word - vil betyde meget herfor. I det øjeblik 
lærerne føler der foreligger elektroniske rette- og kommenteringsprogrammer, som fungerer 
godt, og som de behersker, vil elektronisk aflevering opleves som meget mere relevant på 
lærerside. Dette kommer da også til udtryk i flere af interviewene. Der er dog enkelte af de 
interviewede lærere, som allerede nu er gået i gang med at rette elektronisk. ’Jeg fik da lært at 
rette opgaver elektronisk og give opgaver tilbage elektronisk’, siger én af de interviewede 
lærere om sine erfaringer fra DDN-projektet. 
 
Udover den planlagte fleksibilitet via IT-støttet arbejde hjemme eller uden for klasserummet 
kan IT også afhjælpe pludseligt opståede behov for fleksibilitet ved lærersygdom, lærere på 
kursus o.l. I begge tilfælde fremhæves det af flere af de interviewede, at det har fungeret godt 
at sende eleverne noget elektronisk at arbejde med i de planlagte timer, som de så 
efterfølgende kan sende til læreren. På den måde undgås mellemtimer. 
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Fleksibilitet gennem skolesamarbejde 
En afart af steds- og tidsmæssig fleksibilitet, som ikke har været inddraget ovenfor, er 
fleksibilitet gennem samarbejder mellem to eller flere skoler – her i samme region – på et 
specialområde, hvor den enkelte skole ikke kan løfte en opgave alene, men hvor samarbejde 
samlet set giver flere muligheder, som der så bare skal organiseres en fleksibel udnyttelse af.  
 
Dette har fysikdelprojektet under DDN-forsøget bl.a. udforsket og afprøvet og er nået frem til, 
at der er perspektiver i en anderledes organisering af specialudstyr end hidtil. Gennem et 
koordineret indkøb af specialudstyr på skolerne i en region muliggøres, både at alle kan få 
adgang til det optimale IT-udstyr – hvilket ellers ikke ville være overkommeligt fra et 
økonomisk synspunkt – og at enkeltelevers og -gruppers interesser kan tilgodeses. Dette 
netværkssamarbejde muliggør nemlig, som de interviewede deltagere fra dette delprojekt 
fremhæver, at elever kan udveksles, at der kan laves forsøg hos hinanden, at der kan laves 
virtuelle forsøg til hinanden  m.m. 

IT som effektiviseringsredskab i dagligdagen for elever og lærere 
Effektivisering bruges i gymnasieverdenen normalt med negative konnotationer. IT er dog af 
de interviewede lærere også oplevet som værende i stand til at bringe former for positiv 
effektivisering – omend det er evaluator, der bruger begrebet effektivisering herom og ikke 
lærerne selv. 
 
Kun en enkelt lærer udtrykker i interviewene usikkerhed omkring elevernes håndtering af 
gamle opgaver på nettet, idet hun siger: 
 

’Man er jo ikke 100% sikker på, at det er dem, der har lavet det’. 
 
Det er ellers en (negativ) effektiviseringsproblematik knyttet til IT, som man ofte hører om. 
Om den manglende omtale heraf skyldes, at interviewforløbet ikke lagde op til at komme ind 
på det, eller om det skyldes, at problemet alligevel ikke føles så presserende, kan ikke afgøres. 
 
Til gengæld anføres det, at IT har betydet positive effektiviseringer for eleverne i mange 
andre sammenhænge som f.eks. brug af lommeregnere, tekstbehandling, elektroniske 
ordbøger, let transport af data via nettet sammenlignet med tidligere tiders disketter m.m. 
 
Det er dog i deres eget arbejde, lærerne især fremhæver at have oplevet ITs positive effektivi-
seringsgevinster - i et væld af småopgaver, som lærerne oplever lettet på grund af IT. F.eks. 
opfatter lærerne deres egen forberedelse lettet med IT, fordi de herigennem oplever lettere 
aktivering, lettere skrivning og produktion af tekster, lettere fremfinding af materialer m.m. 
Som én af lærerne siger:  
 

’Det at få en computer betyder virkelig en lettelse i din egen arbejdsproces som 
lærer.’ 

  
At sprede materialer og beskeder opleves ligeledes som meget lettere med FirstClass, både for 
lærere og for studievejledere. Endelig er muligheden for hurtige opslag af administrativ 
karakter forbedret betydeligt med DDN-projektets udvikling af administrative værktøjer på 
nettet. 
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Fleksibilitet og differentiering via virtuelle klasser 
Etableringen af virtuelle klasser er i første omgang udtryk for et ønske om endnu mere steds- 
og tidsuafhængighed end vi har været inde på ovenfor. I virtuelle klasser trækkes dermed også 
konsekvenserne af tids- og stedsuafhængighed tydeligere op end ellers. Men – som dem, der 
har længere erfaringer hermed, påpeger – skal man være varsom med at lave direkte 
sammenligninger mellem virtuelle klasser og ’almindelige’ klasser, fordi for mange andre 
parametre end graden af tids- og stedsafhængighed måske også  adskiller dem. 
 
Der er ingen tvivl blandt de interviewede med erfaringer med virtuelle klasser om, at den 
reelle studiekompetence hos elever herfra er bedre end hos elever fra almindelige klasser. 
Som én af de interviewede udtrykker det: 
 

’Virtuel undervisning gør, at de bliver mere studiemindede – i og med, at de er mere 
vant til at klare sig selv – og mere vant til at ville klare sig selv. Om det så er 
konceptet, der tiltrækker den type, eller konceptet der gør dem til det. Jeg tror selv, at 
det er en kombination.’ 

 
Men igen ses modifikationen, at direkte sammenligninger kan være farlige. En anden lærer 
fortæller til støtte herfor også, at hun har oplevet, at erklærede individualister søger virtuelle 
klasser/ fleksklasser, og at man derfor her ser elever, der er 
 

’enormt selvstændige og selvbevidste om deres egne rettigheder, og om hvad de vil, 
med en udpræget selvstændighedskultur, som er noget anderledes end i normale 
klasser.’ 

 
Undervejs lærer elever i virtuelle klasser dog, siger de interviewede lærere med sådanne 
erfaringer  – måske modsat af, hvad eleverne forventede - at denne model, selvom den på 
overfladen er den mest fleksible, faktisk kræver endnu mere samarbejdsevne af eleverne end 
andre modeller.  
 
Herudfra kunne man forestille sig, at virtuelle klasser/fleksklasser ville være den optimale 
model for alle elever, idet den i længden altså udvikler både selvstændighed og samarbejds-
evne. En sådan konklusion kan imidlertid ikke drages, siger lærerne med erfaringer på 
området.  
 
Konklusionen må derfor snarere være, at der er brug for forskellige modeller af virtualitet, 
herunder virtuelle klasser/fleksklasser, med henblik på at kunne tilbyde forskellige elev-
grupper det, der er bedst for dem, og at arbejdet snarere består i yderligere og mere nuanceret 
at afdække, hvem en given model er bedst for, at forfine de enkelte modeller samt at vejlede 
de kommende elever i valg af rette model. 
 
At voksne kan have speciel glæde af virtuelle klasser på grund af disses fleksibilitet, som 
passer bedre med et voksenliv, er der dog ingen tvivl om. Det viser både forskningen og 
erfaringerne fra nærværende projekt (Lorentsen 2000).  

Delkonklusion 2:  
Fleksibilitet, differentiering og elevernes individuelle 
kompetenceudvikling 
Lærernes erfaringer i DDN-projektet omkring IT som støtte til øget fleksibilitet og 
differentiering må som helhed karakteriseres som lidt spage. Det er evaluators formodning, at 
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dette i høj grad kan tilskrives det danske uddannelsessystems kulturelle barrierer over for 
begreber som differentiering og fleksibilitet og begrebernes derfor ofte negative konnotationer 
i den danske uddannelsesverden. En sådan formodnings rigtighed kan bestyrkes både af 
fleksibilitetsbegrebets kranke skæbne i udredningsarbejdet omkring det virtuelle gymnasium 
(refereret ovenfor, Det virtuelle gymnasium 2001) og af direkte negative udsagn fra flere af 
deltagerne i denne evaluering omkring virtuelle klasser, som vel strukturelt er udtryk for den 
maksimale fleksibilitet, men som af disse lærere opfattes som ’noget af det værste, man kan 
forstille sig’. 
 
Samtidig ser man samme tendens i de erfaringer, der trods alt er gjort, som er påpeget under 
delkonklusionen til analysetema 1, nemlig at der hverken fra projektets side eller fra den 
enkelte lærers side, som har opbygget erfaringerne, gøres forsøg på en systematisk 
begrebsliggørelse eller strukturering af disse erfaringer.  
 
Erfaringerne forbliver dermed mere løsrevne enkeltpersonserfaringer, som det ikke er let at 
snakke med andre om, formidle videre eller samle i en fælles mosaik. Det er uheldigt for både 
den enkeltes oplevelse af projektet og for projektets mulighed for samlet at videreformidle 
sine erfaringer, iagttagelser og resultater.  
 
Der bør derfor efter projektets afslutning arbejdes med at samle virvaret af små oplevelser og 
erfaringer på individplan og få dem videreformidlet. Evaluators begrebsliggørelse, gruppering 
og systematisering af lærernes oplevelser står for egen regning, men er netop ment som et 
sådant forsøg på at få erfaringerne ind i en form, som i hvert fald gør det muligt at tale om 
dem som mere end enkeltepisoder. 
 
De erfaringer, der er gjort inden for DDN-projektet omkring IT som støtte for øget 
fleksibilitet og differentiering, er i evaluators fremstilling primært følgende typer.  
 
For det første anføres nettets materialeadgang og egenproducerede materiale- og data-
samlinger som en virkelig god ballast for at differentiere læreprocesserne svarende til 
individuelle interesser, læringsstile, ambitionsniveauer. Både lærere og elever opleves at 
kunne bruge og have glæde af disse materialedifferentieringsfaciliteter. 
 
For det andet har lærerne over en bred kam oplevet, at elektronisk kommunikation forbedrer 
den løbende vejledning af den enkelte elev. Der er dog i lærernes erfaringsberetninger næsten 
udelukkende tale om faglig vejledning. Metavejledning i læreprocessens forløb omtales kun i 
forbifarten. Det nævnes dog kort hos nogle af lærerne, at FirstClass indeholder faciliteter, som 
gør, at FirstClass kan bruges som en slags procesværktøj også (primært, at det fastholder 
kommunikationen), men den nærmere udforskning heraf refereres ikke. I tråd hermed ser 
projektdeltagernes erfaringer med  andre procesværktøjer som logbog og portfolio også ud til 
at være beskedne. Med proceselementets og procesværktøjers stigende betydning i moderne 
undervisning må det anbefales, at der arbejdes målrettet videre med både procesværktøjssiden 
og selve den processuelle vejledning via nettet også efter DDN-projektets afslutning. 
 
For det tredje har lærerne med succes oplevet synliggørelsen og anvendelsen af organisatorisk 
information støttet og forbedret via IT. Det drejer sig først og fremmest om muligheden for at 
lægge al relevant information for den enkelte elev på en særlig hjemmeside på nettet. 
Tilgængelighed af denne information på nettet, siger lærerne, har gjort, at den bliver brugt 
bedre og mere af den enkelte elev – en vigtig forudsætning for individuelt tilrettelagte 
læreprocesser. 
 
Endelig har lærerne også over en bred kam oplevet, at deres egen forberedelse og lærerliv i 
det hele taget er blevet mere fleksibelt og lettere gennem dels den elektroniske 
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kommunikations hurtighed og smidighed, dels tilstedeværelsen af administrative værktøjer. 
Lærerne har oplevet elektronisk kommunikation som et stærkt værktøj til at smidiggøre 
lærerens rundsending af beskeder, materialer o.l. – noget, der af lærerne opleves som en 
virkelig lettelse i hverdagen. Derudover finder lærerne også, at de administrative værktøjer, 
som DDN-projektet har medført, er en lettelse. 
 
Sammenfattende må man altså sige, at lærerne igennem DDN-projektet trods alt har indsamlet 
nogle erfaringer med IT-støtte til differentiering og fleksibilitet, men at temaet som sådan 
godt kunne fortjene, at man arbejdede videre med det også efter DDN-projektets afslutning.  

Analysetema 3:  
Samarbejde, videndeling og interpersonel kompetence-
udvikling for elever og lærere 
I behandlingen af analysetema 1 blev der sat fokus på IT-støtte til arbejdsformer generelt, det 
dermed sammenhængende lærerarbejde og elevernes generelle kompetenceudvikling. I 
analysetema 2 fokuseredes efterfølgende på ITs mulighed for at støtte specielt fleksibilitet og 
differentiering – arbejdsformer, som især kobles sammen med muligheden for at nå den 
enkelte elev bedre end det sker i dag.  
 
I analysetema 3 vil vi se på – man kunne fristes til at sige det modsatte af fleksibilitet og 
differentiering, nemlig samarbejde og videndeling som læringsform for eleverne, men også 
som organisatorisk læringsform for lærerne selv. 
 
Forskellige forhold er centrale for henholdsvis elevernes og lærernes samarbejde og 
videndeling. De vil derfor blive behandlet hver for sig. En vigtig faktor er dog fælles for 
begge, nemlig at det lykkes at få kommunikationen til at flyde optimalt mellem de 
samarbejdende parter, og dermed at man har et kommunikationssystem. Derfor sættes der i 
begge tilfælde særligt fokus på den kommunikative dimension og IT.  

Indledning 
I skolesystemet opprioriteres i disse år, fra officielt hold, projektformen som læringsform med 
baggrund i, at den bedre skulle passe til moderne unge og bedre skulle kunne opdyrke de 
kompetencer hos de unge, som deres senere studieliv og arbejdsliv efterspørger. I 
projektformen anses vejen fra viden til kompetencer kortere og lettere end i traditionel 
undervisning, og i og med at kompetenceopbygningen i projektsammenhæng i høj grad sker 
interpersonelt, anses projektformen også for at være et middel til at dæmme op for den 
voksende individualisering, som mange konstaterer hos moderne unge 
 
Også i dette projekt har lærerne oplevet projektformen som et centralt redskab over for 
”moderne unge”. En af de interviewede lærere fremhæver, at hun selv har oplevet en 
’egocentrisk tendens’ hos eleverne, som hun forklarer som en øget orientering hos de unge 
mod sig selv og deres egne behov, en øget bevidsthed om deres rettigheder og mulighed for at 
stille krav, hvorfor projektformen er taget i anvendelse som modtræk.  
 
IT opleves generelt – både uden for og som del af det evaluerede DDN-projekt – at have en 
vigtig funktion i forhold til at facilitere projektarbejdsformen for elever.  
 
En anden vigtig dimension af samarbejde og videndeling i den fremtidige gymnasieskole, 
som der imidlertid ikke har været arbejdet nær så meget og så systematisk med som elevernes 
projektarbejdsform, er lærernes egen indbyrdes samarbejde og videndeling som medlemmer 
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af samme organisation, hvis opgave - tilsammen og i fællesskab - er at sørge for, at eleverne 
får optimale rammer for deres kompetenceudvikling.  
 
Hvor lærerne efterhånden generelt i uddannelsessystemet har taget projektarbejdsformen til 
sig som læringsform for eleverne – omend oftest begrænset til specielle perioder i skoleåret – 
er det at arbejde i lærerteams, at dele viden, materialer m.m. med andre lærere og at udbygge 
egne og fælles kompetencer sammen med andre lærere igennem iscenesatte, organisatoriske 
læreprocesser noget nær et u-land for de fleste danske lærere i almindelighed, og for 
gymnasielærere i særdeleshed. Vi skal nedenfor se på, om/i hvor høj grad og hvordan DDN-
gymnasieprojektet kan bidrage med erfaringer på dette svære område.  

IT som støtte til elevers projektarbejde 
Under tema 1 har vi allerede set en del på ITs muligheder for at støtte elevers projektarbejde 
som den vigtigste arbejdsform i ’fordybelses-/studierummet’. Hvad vi vil gøre her, er at 
anlægge et lidt andet perspektiv, nemlig et decideret samarbejds- og videndelingsperspektiv 
mellem projektgruppens medlemmer indbyrdes, mellem dem og vejlederen og mellem dem 
og eksterne parter – herunder klassekammerater og verden uden for skolen. Nogle af 
elementerne fra analysen under tema 1 vil dermed falde ud, andre vil blive genbehandlet, men 
under det nye perspektiv.   
 
Indledningsvis skal det dog påpeges, at IT også i projektsammenhæng – som det er tilfældet 
generelt – i sig selv kan virke motiverende og inspirerende på eleverne, selvom man ikke 
direkte kan se et fagligt afkast heraf. Som én af de interviewede lærere formulerer det: 
 

’Eleverne synes godt om at lave projekt eller gruppearbejde, fordi teknologien gør, at 
man laver det anderledes. Det kan i sig selv være sjovt.’ 

 
I det følgende skal vi se på, at næsten alle dog kan se både et fagligt og et bredere 
kompetencemæssigt afkast fra IT-anvendelse i projektsammenhæng. 
 
Projektgruppers interne samarbejde og videndeling 
Samarbejde og videndeling i grupper opfattes traditionelt som primært afhængig af vellykket 
kommunikation. FirstClass anses i forlængelse heraf, som det fremgår af interviewene, som 
’oplagt at bruge til at støtte samarbejde’. Man kan imidlertid konstatere en tendens til at tro, at 
processen flyder af sig selv, hvis ’bare’ man får tildelt et konferencerum. Dette er ikke 
korrekt, eller i bedste fald for snævert.   
 
På den anden side er det korrekt, at vellykket kommunikation er helt central for samarbejde 
og videndeling. Så det første vi skal se på her er, hvordan IT kan understøtte projektgruppers 
interne kommunikationsprocesser. 
 
Efter behandlingen heraf vil vi imidlertid se på andre - næsten lige så vigtige, men i høj grad 
oversete - faktorer for vellykket gruppesamarbejde og på, hvordan IT kan støtte disse, så 
resultatet bliver et mere professionaliseret gruppearbejde.  
 
Projektgruppers interne kommunikation 
Generelt gælder det, at der er stor anerkendelse af kommunikationsfaciliteters betydning for 
projektarbejde – også blandt de her interviewede lærere. Konkret fremhæver lærerne det som 
oplevede fordele ved den elektroniske kommunikation, at den giver mere fleksibilitet (den 
tillader bl.a. hjemmearbejde som en integreret del af projektarbejdet), mere struktur på 
kommunikationen (ved at tilbyde opdeling i rum med rettigheder), samt løfter 
kommunikationen kvalitativt – på to måder. For det første fastholder den elektroniske 
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kommunikation automatisk al kommunikation (lagrer den), så man hele tiden kan vende 
tilbage. For det andet opleves den elektroniske kommunikation – fordi den er så anderledes 
end traditionelle kommunikationsmåder - i højere grad end den traditionelt anvendte flygtige 
mundtlige kommunikation at sætte en kommunikativ bevidstgørelsesproces i gang – og 
sproglig og kommunikativ bevidsthed bliver vigtige kompetencer i fremtiden. 
 
Det er imidlertid tankevækkende, at man åbenbart i høj grad går ud fra, at den elektroniske 
kommunikations kvalitative potentialer aktiveres af sig selv, idet der i materialet kun ses 
meget spage tiltag til at arbejde med den elektroniske kommunikation som begreb. Både 
forskning og erfaringer viser imidlertid, at udvikling af elevernes (virtuelle) 
kommunikationskompetence kræver, at man arbejder med den eksplicit og målrettet. Her er 
der derfor et felt, som der med fordel kan arbejdes videre med også efter DDN-projektets 
afslutning. 
 
Professionaliseret gruppearbejde med IT 
Én af de interviewede lærere siger:  
 

’Du får ikke superelever i alle fag, så en form som projektarbejde, der kræver særlig 
ansvarstagelse, har godt af at blive udviklet, så også sådanne elever får noget ud af 
det.’ 

  
Behovet for at videreudvikle projektarbejdet ses i citatet primært i forhold til ikke-super-
elever, der kan have svært ved at få maksimalt læringsudbytte af traditionelle projektarbejders 
meget løse strukturer og høje grad af selvorganisering og -aktivering. Institutioner, som længe 
og i stor målestok har gjort brug af projektarbejdsformen, har imidlertid erfaret, at alle elever 
vil vinde ved, at projektarbejdet i læringssammenhænge videreudvikles (Kolmos et al. 2004).  
 
Fra arbejdslivet kan der hentes inspiration til at gøre projektarbejdsformen i skole-
sammenhæng mere struktureret og bedre ledet (styret). Som i arbejdslivet kan en sådan bedre 
strukturering og styring i høj grad opnås via anvendelse af IT-værktøjer.  
 
Projektarbejdets traditionelle prioritering af selve processen - i modsætning til mere 
traditionelle læringsformers produktorientering (en forskel, der dog er blødt meget op i de 
senere år, hvor processens betydning er øget i alle læringsformer) - kan også videreudvikles 
under inspiration fra arbejdslivet. Specielt kreative arbejdsprocessers håndtering i arbejdslivet 
– f.eks. i systemudvikling, reklamebranchen o.l. – kan her være en inspiration. De håndteres 
hele tiden med stor bevidsthed om, hvor man er, hvordan man er kommet dertil, hvilke 
muligheder man nu har osv. – altså med en langt større og mere synlig grad af 
procesbevidsthed end i det traditionelle skoleprojekt, hvilket selvfølgelig nok er begrundet i, 
at selv kreative processer er penge i erhvervssammenhæng. 
 
Med en sådan inspiration fra arbejdslivet ville man, gennem et videreudviklet – her kaldet 
professionaliseret – projektarbejde, kunne opnå en langt bedre iscenesat og langt mere bevidst 
og målrettet  kompetenceopbygning via projektarbejdsformen end hidtil, hvor opbygningen af 
de så vigtige almene, personlige og sociale kompetenceelementer ikke overlades til 
tilfældigheder. 
 
Spørgsmålet er, om der er nogle erfaringer i den retning at hente i DDN-projektet? 
 
Man må konstatere, at erfaringer med videreudvikling af projektarbejdet i en mere profes-
sionaliseret retning som beskrevet her er sparsomme. Enkelte eksempler er der dog. Lærerne 
peger for det første på, at der er grupper, der opretter en organisatorisk hjemmeside – à la det 
organisatoriske rum ovenfor under tema 1 – og at dette opleves som et godt middel til at 
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forbedre det traditionelle gruppearbejdes ustrukturerethed og manglende styring fra gruppens 
egen side.  Fælles formulerede og vedtagne mål, planer, arbejdsdelinger, roller, deadlines osv. 
kan med fordel opbevares her, ligesom versionsstyring og opbevaring af nyeste 
produktudgave også kan ske herfra.   
 
Et enkelt gymnasium bruger i grupperne ligefrem en model at arbejde efter for at styrke 
professionaliseringen  (Kubus systemet, jf. også Projektarbejde  2001). 
   
Optimeres struktureringen og styringen af det traditionelle gruppearbejde, som vi her ser de 
første konturer af, åbnes også døren til en yderligere videreudvikling, hvor projektarbejde kan 
udvikles til at omfatte mange forskellige modeller lige fra i den ene ende der, hvor man 
skriver alt sammen og sammen står inde for alt, til i den anden ende det mere 
netværksprægede projektarbejde, hvor arbejdsdeling og gensidig sparring i nogle perioder 
afløser ’alle for én og én for alle’-modellen. En sådan videreudvikling af projektarbejdet ville 
i høj grad kunne understøttes af IT, men er selvfølgelig endnu fremtidsmusik i gymnasiet. 
 
Omkring IT-støtte til en mere bevidst forholden sig til projektprocessen findes der igen 
enkelte erfaringer i materialet, idet elektronisk logbogsskrivning – enten i deciderede 
logbøger eller i FirstClass - omtales af flere af de interviewede lærere, som eksplicit siger, at 
gruppelogbøger på nettet fungerer meget bedre end på papir: 
 

’Når eleverne kører projektarbejde, lægger de deres dagbøger ind i specielle 
mapper.’  

 
Erfaringer fra virtuelle klasser kan bestyrke nødvendigheden af - og måske også inspirere til – 
at elevernes samarbejdskompetence tematiseres mere målrettet – og måske som her foreslået 
– understøttes af elektroniske professionaliseringsværktøjer: 
 

’Både elever og lærere er egentlig individualister, men de skal nu samarbejde på det 
virtuelle forløb, de har (fleksklassen). De begynder nu at have voldsomme debatter 
om, hvordan man tilrettelægger gruppearbejde. Og eleverne spørger om 
gruppearbejde. På den måde bliver det nogle meget mere voksne diskussioner end 
man ellers har haft. Det er rent faktisk om den pædagogiske tilrettelæggelse.[…] Nu 
skal vi alle samarbejde, og hvis man skal få tid til at nå alt det, man skal nå, så er 
man nødt til at samarbejde.’ 

 
Projektgruppers samarbejde med vejleder 
Det er tidligere flere gange anført, at lærerne generelt oplever deres kontakt til eleverne – 
både den enkelte elev og grupper af elever – som forbedret betydeligt med den øgede brug af 
elektronisk kommunikation. Det gælder også for projektvejledning. I projektarbejds-
sammenhæng er det en fordel, at elevernes arbejde og samarbejde - med den elektroniske 
kommunikation inde i billedet – kan foregå i mange forskellige sammenhænge: på skolen 
uden for fastsatte skemarammer, hjemme, under praktikophold o.l. Det fremhæves desuden 
som en fordel ved de elektroniske kommunikationsfaciliteter, at de let og smidigt giver 
læreren adgang til at få fat i og se relevante dokumenter for vejledningen af gruppen. De 
elektroniske kommunikationssystemers strukturering af kommunikationen i rum med 
adgangsrettigheder er her en gevinst. Som én af de interviewede lærere udtrykker det: 
 

’Man har muligheden for at nå ud til eleverne på en anden måde. Man kan få en 
bedre kontakt til eleverne og en bedre mulighed for at hjælpe dem ved som fluen på 
væggen at læse med i, hvad de laver på konferencerne.’ 
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En anden lærer gør opmærksom på, at kommunikationen mellem gruppen og læreren måske 
ikke er øget i forhold til tidligere, men der er i hvert fald med brug af FirstClass og lignende 
systemer tale om en mere ’up-to-date’ kommunikation, oplever han. 
 
Projektgruppens samarbejde og videndeling med eksterne parter 
Projektarbejdets kompetenceopbygning hos eleverne af både faglig og anden art er i høj grad 
afhængig af, at projektarbejdsformen åbner sig mod verden uden for skolen, fordi det er her 
elevernes kompetencer kan komme i spil eller spejle sig i en fremtidig studiesituation eller et 
kommende arbejdsliv. Det oplever de interviewede lærere IT kan hjælpe med på flere måder. 
 
Projektarbejde uden for skolen kræver ofte megen forberedelse og megen kontakt til de men-
nesker, man skal arbejde for/hos/sammen med i projektperioden. Opslag på nettet for gennem 
studier af hjemmesider at lære disse mennesker/firmaer bedre at kende samt direkte elek-
tronisk kommunikation med dem har været anvendt med succes i projektforberedelsesfasen.    
 
Forberedelsesfasen er også der, hvor projektets problem skal formuleres, afgrænses og 
belyses af gruppen i fællesskab. At IT kan bruges som hjælp for opbygning af en PBL-
kompetence, hvilket man har erfaring fra i andre sammenhænge som f.eks. virtuel fjernunder-
visning for voksne på universitetsniveau, omtales dog ikke med ét ord i materialet, ligesom 
kompetencen selv heller ikke dukker op overhovedet i materialet på trods af den megen snak 
om projektarbejde. Det kunne tyde på, at projektarbejdets problembasering og IT-støtte hertil 
er noget, man med fordel kunne arbejde med også efter DDN-projektets afslutning.   
 
Gruppens samarbejde og videndeling med resten af klassen – og også vejlederen – anføres af 
flere af de interviewede lærere som meget forbedret via brugen af hjemmesider og elektronisk 
kommunikation, fordi gruppens skriftlige produkter hermed lader sig samle, strukturere og 
gøres tilgængelige - også for andre end gruppen selv - på en let og fleksibel måde. Det er med 
til at øge mængden af gode ideer, hjælp og vejledning på kryds og tværs af projektgrupper. 
 

’Jeg synes, eleverne er gode til at dele viden og give oplysninger videre. Det virker, 
som om man også gerne vil give viden  videre, fordi det er nemt.’ 
 

Tilstedeværelse af et godt (formidlings)produkt som resultat af projektarbejdet er vigtigt for, at 
også andre end gruppen selv kan få noget ud af arbejdet, og for at gruppens medlemmer kan 
føle, at de med projektarbejdet reelt overskrider skolens grænser med succes og når ud i verden 
udenfor. Nye IT-baserede produkter som hjemmesider og PowerPoint-præsentationer opleves 
som en støtte for en sådan tilstræbt reel åbning af skolen gennem projektarbejdsformen. 
 
Som også nævnt tidligere er der her en del at gøre. Flere af lærerne siger, at der i forbindelse 
med fremstilling af disse i sig selv vigtige IT-baserede produkter tit sker det, at det 
designmæssige tager overhånd på bekostning af formidlingshensyn: 
 

’Tit tager det formmæssige overhånd, fordi de teknologiske muligheder skal prøves 
af. De tænker ikke i, at de produkter, de laver, er formidlingsprodukter. Det kan 
betyde, at IT-stærke elever styrer i grupper, selvom de fagligt set ikke er de stærke, 
mens den fagligt dygtige kan blive sat ud på et sidespor.’ 

IT som støtte til lærersamarbejde 
Generelt giver de interviewede lærere udtryk for, at de oplever, at DDN-projektet har støttet 
lærersamarbejdet og har øget informationsniveauet hos den enkelte lærer. Går man lidt mere i 
dybden med samarbejdssiden, forekommer forbedringer her dog at være mere retoriske end 
reelle. 
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Koordinering på tværs og tværfaglige forløb 
En skole med mange lærere, aktiviteter osv. indeholder store mængder af koordinering, 
aftaler, møder o.l. Mange af de interviewede finder, at DDN-projektet har lettet sådanne 
gøremål betydeligt for lærerne. For det første har den elektroniske kommunikations 
gennemsyring af hele organisationen betydet en kolossal lettelse for lærerne i forhold til at 
sende beskeder til andre lærere, lave aftaler, erstatte fysiske møder med ping-pong på nettet. 
For det andet har DDN-projektets administrative faciliteter også lettet koordineringen på det 
rent praktiske plan: dvs. lokalebestilling, skemalægning osv.  
 
Når det kommer til fagligt samarbejde og tværfaglige forløb med samarbejde mellem flere 
lærere, har de interviewede lærere imidlertid ikke så meget at berette. Nogle delprojekter er 
gennemført på tværs af fag, men egentlig tværfaglig fornyelse via IT med inddragelse af 
samarbejde mellem flere lærere kan i hvert fald de interviewede lærere ikke berette om. På det 
felt må DDN-projektets aktiviteter og lærere nok karakteriseres som stående i en 
venteposition skuende frem mod, hvad der mon kommer med Gymnasiereformen.  
 
I ventepositionens ånd drejer udsagnene fra de interviewede lærere sig derfor også mere om, 
hvad der skal til at ske nu, hvor DDN-projektet er færdigt. 
 
For det første omtales, at et koordineret kompetencesamarbejde fremover bliver nødt til at 
blive etableret mellem lærerne, og at IT her må på banen som styrings- og formidlings-
værktøj. Når lærerne i fremtiden får et fælles ansvar for elevernes bredere kompetence-
udvikling, stiger behovet for tværgående koordinering, arbejdsdeling og viden om andres 
undervisning. Og det kræver nye værktøjer.  
 

’Det kommende kompetencearbejde kunne slet ikke lykkes uden IT: Hvis man skal 
holde styr på alle de her kompetencer med 10-12 lærere i hver klasse og hver lærer 
er i flere klasser – det kan ikke klares med små gule sedler.’ 
 

Derfor er en elektronisk kompetencebog under udvikling: 
 

’Vi kan her følge elevernes kompetencer. Vi har opstillet en lang række tværfaglige 
kompetencer: IT-kompetence, projektkompetence, grupperumsdiskussioner, klasse-
undervisning, gruppearbejde, retorik og kropssprog, notatteknik osv. De bliver 
fordelt af klassens lærere med et FirstClass modul. Og når en kompetence er 
introduceret og gennemgået, så bliver det krydset af, så andre lærere kan se, nu har 
eleverne haft om taksonomiske niveauer – også én af kompetencerne – og det gør 
også, at de lærere, der ikke har gennemgået dem, nu ved, at de er gennemgået, og så 
kan bruge det i deres undervisning.’ 

 
Skolesamarbejder som basis for tværfaglige forløb er også noget, DDN-projektet har lagt op 
til, men ikke i så høj grad realiseret, men det kommer nu også efter projektets afslutning, siger 
én af de interviewede lærere: 
 

’For et lille gymnasium som os ville det være en god ide at samarbejde med en anden 
klasse på en anden skole. Det vil vi også gøre, men vi har ikke haft tid endnu. Men 
det kommer.’ 

 
Man må ud fra de foretagne interview konkludere, at DDN-projektet på det tværfaglige plan 
har haft mere karakter af at forberede fremtiden end direkte selv at producere IT-støttede 
forløb til demonstration af, hvordan det skal gøres. 
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Oparbejdelse af fælles materialebaser  
Opbygning af fælles databaser, fælles hjemmesider med materialer, cd-rom’er med 
kildetekster o.l. er vellykkede eksempler fra DDN-projektet på, at lærersamarbejde nytter 
noget. De fleste af disse delprojekter er monofaglige, nogle dog også tværfaglige.  
 
En sådan fælles oparbejdelse af relevante materialesamlinger opleves imidlertid noget mere 
kompliceret, end mange havde regnet med – ikke af samarbejdsmæssige grunde, men af helt 
andre grunde. Mange problemer er dog løst undervejs på behændig vis (inddragelse af 
studerende fra AAU til programmeringsopgaver, erhvervelse af ekstra penge ad anden vej til 
at øge frikøbstiden for de producerende lærere). 
 
Alt i alt må disse materialedelprojekter, i den udstrækning interviewene giver evaluator 
kendskab hertil, derfor vurderes som en succes, og som noget der bør arbejdes videre med 
efter DDN-projektets afslutning. Materialemængden stopper jo ikke med projektets afslutning 
– og intet er så slemt som ’døde’ materialedatabaser.  
 
Organisatorisk læring lokalt? 
Samarbejde lokalt forudsætter et fælles højt informationsniveau og gode administrative 
værktøjer. 
DDN-projektet har arbejdet med begge disse elementer. 
 
På informationssiden oplever lærerne helt klart, at indførelsen af FirstClass har gavnet den 
interne information meget. FirstClass opleves som en handy og samtidig samlende ramme 
omkring den interne kommunikation: 
 

’Det er da godt at have det samlet i én hat det hele: der, hvor man kigger efter e-
mail, der har man også en opslagstavle og udveksling af nyheder osv. Det gør det 
overskueligt. Det er en god ting.’ 

 
Samtidig opleves FirstClass af de interviewede lærere som et let kommunikationsmedie. 
FirstClass har gjort det meget lettere, som det siges, ’at gå ind og udveksle nogle ting’. Så ’der 
bliver kommunikeret meget mere på kryds og tværs indbyrdes mellem lærerne, men også 
mellem lærer og elever og med kontoret’, som en anden formulerer det.  
 
Derfor kan man som denne lærer sammenfatte FirstClass’ informationsmæssige og 
kommunikative betydning i meget positive vendinger: 
 

’Kommunikationsmæssigt, der har jeg hørt mange lærere sige, at det er da én af de 
største revolutioner, der er sket - overhovedet. Al kommunikation fra kontoret 
kommer kun i FirstClass. Stort set alle lærere er glade for det. For aldrig har jeg 
vidst så meget om, hvad der foregår på skolen. Og omvendt, Gud fader bevares hvor 
bruger jeg meget tid på det. Men internt er vi blevet en mere åben skole, for folk ved 
mere, simpelthen.’ 

 
Der er dog lærere, som fremhæver, at de stadig foretrækker mundtlig kommunikation frem for 
elektronisk kommunikation:  
 

’Internt, der vil vi altså hellere snakke med hinanden.’ 
 
Den administrative side af DDN-projektet opleves ligesom den informationsmæssige, med en 
enkelt undtagelse, som en succes af alle de interviewede lærere. 
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Der er imidlertid delte meninger blandt de interviewede om, hvorvidt den forbedrede 
information /kommunikation og administration med DDN-projektet faktisk har ført til mere 
samarbejde internt på det enkelte gymnasium. Det ser dog ud til, at der er enighed om, at det 
interne samarbejde i hvert fald er forbedret på de skoler, hvor flere lærere har deltaget i 
samme DDN-delprojekt.  
 
Ligeledes er der enighed om, at det i hvert fald er blevet nemmere at samarbejde med 
indførelsen af FirstClass. ’Samarbejdet er øget, men det er også fordi meget kan klares med 
mails’, siger en af de interviewede. Og en anden supplerer:  
 

’F.eks. kolleger man ikke ville ringe til, dem kan man nå at udveksle en masse mails 
med, så man får mere fra hånden.’ 

 
Én af dem, der i sit interview giver udtryk for, at DDN-projektet har ført til mere internt 
samarbejde, fremhæver, at ’lærersamarbejdet har øget fælles diskussioner om pædagogik.’ 
Dette er der dog ikke andre indikationer af i interviewene.  
 
Organisatorisk læring regionalt? 
Det tværgående samarbejde på tværs af flere eller alle deltagende skoler opleves generelt ikke 
at være lykkedes. De af projektledelsen oprettede tværgående faglige erfa-konferencer på 
FirstClass har slet ikke været brugt i det omgang, man havde forestillet sig. Og der er også 
forskellige erfaringer med fremmødet, når delprojekterne har arrangeret fysiske møder for 
andre end delprojektdeltagerne.  
 
Men det er interessant, at de interviewede ikke fra den ’ringe’ aktivitet slutter, at det 
tværgående samarbejde har været en fiasko – snarere at det er noget, der ligger som et 
potentiale og venter. Èn af de interviewede lærere, som i dag også er rektor, siger herom: 
 

’Tværskolesamarbejdet mellem fagene blev ikke det, vi havde håbet. Lærerne er 
dygtige til at samarbejde på skolen. Men det er svært at få dem til at samarbejde med 
andre skoler. Der er noget positivt i, at man kan løse tingene lokalt, men jeg tror 
også der er nogle gevinster ved at samarbejde på tværs af skolerne. Så der ligger 
noget der, som er en ressource, der kan aktualiseres.’ 

  
Det fremhæves af flere – i tråd med den forrige udtalelse - at etableringen af et fælles 
kommunikationssystem i hvert fald fremmer muligheden for netværksetablering, erfarings-
udveksling m.m.,  og det oplever flere af de interviewede som positiv, selvom den endnu ikke 
er kommet til udfoldelse: 
 

’Jeg synes, det er positivt – at man på én eller anden måde får nogle rammer, som er 
ensartede for gymnasiet – at man også kan diskutere vidt og bredt med andre. Det 
synes jeg også virker godt – via konferencen. Det kan jeg godt lide. Det er rart, at 
man har et bagland.’ 

 
Mange af de interviewede lærere er allerede jævnlige brugere af EMU’en/SkoleKom, så 
samspillet - eller måske ligefrem konkurrencen – mellem de projektinterne erfa-konferencer 
og EMU’en/SkoleKom burde måske have været tematiseret.  
 
Ligeledes fremhæver flere af de interviewede, at de i forvejen har netværk med andre lærere, 
så samspillet mellem disse og de projektinterne konferencer måske også burde have været 
tematiseret. Muligheden for via DDN-projektet at lave regionale faglige arrangementer – her 
konkret i forlængelse af ét af delprojekterne – fremhæves dog på den anden side som noget 
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meget positivt, idet sådanne af vedkommende opleves som meget bedre end landsdækkende 
arrangementer. 
 
Disse to indvendingers relevans bestyrkes af, at den regionale erfaringsudveksling inden for 
projektet faktisk har fungeret der, hvor der har været et konkret behov herfor samt rammer for 
denne erfaringsudveksling. Således fremhæver de af de interviewede, der har kendskab hertil, 
at de lokale FirstClass-administratorers og datavejlederes erfaringsudveksling på tværs har 
fungeret særdeles godt.  
 
Det pointeres desuden af mange af delprojektdeltagerne, at deres eget interne tværgående 
samarbejde faktisk har fungeret godt. Blandt de interviewede delprojektdeltagere fremhæver 
flere, at der er opstået ’et tæt samarbejde på tværs af gymnasierne’, og at IT har støttet dette. 
Således fremhæves blandt delprojektdeltagerne etableringen af ’gode forbindelser’, ’adgang 
til flere mennesker’, ’at lære sine kolleger at kende på tværs’ – altså opbygning og 
vedligeholdelse af (regionale) faglige netværk - som noget meget væsentligt, der er kommet 
ud af forsøget. Flere af delprojektdeltagerne fremhæver desuden, at de faktisk er nået ud over 
de regionale grænser med deres delprojekt, idet der er etableret netværk med udlandet, mange 
andre danske skoler osv., og, som én af repræsentanterne herfra siger, ’én du har talt med om 
delprojektet, kan du jo også henvende dig til en anden gang.’ Flere af delprojekterne har også 
produceret konkrete videndelingsværktøjer (hjemmesider, elektroniske arkiver m.m.). 
 
De åbne delprojektmøder, som har været arrangeret af delprojekterne har desuden været 
velbesøgte, eller også har arrangørerne kunnet forklare, hvorfor for få meldte sig. Det sidste 
ses f.eks. i forbindelse med spanskdelprojektet, hvor et indkaldt møde ikke blev en succes, 
men hvor delprojektlederen netop kan fremhæve, at det ikke nødvendigvis skyldes ulyst til at 
videndele, idet en sådan allerede finder sted i andet regi, men at forklaringen snarere skal 
findes i arbejdspres og overenskomsternes krav om, at man selv skal levere erstatningstimer 
en anden dag for aflyst undervisning, hvilket ikke altid er let. 
 
Endelig kommer én af lærerne, som samtidig er rektor og dermed sidder i styregruppen for det 
samlede projekt, ind på, at den måde projektledelsen har grebet den tværgående erfarings-
udveksling an på måske heller ikke har været den allerbedste: 
 

’Samarbejdet på tværs af skoler har ikke fungeret. Man kan godt stille sig op og blive 
meget, meget frustreret over det samarbejde, der ikke rigtigt har fundet sted - i det 
fællesgymnasiale projekt. Jeg ved godt, at man kan finde samarbejde, og at der er 
delprojekter, hvor det virker, og hvor lærerne har fået noget ud af samarbejdet. Men 
generelt har der ikke været den udveksling af ideer og sprudlende forløb, som man 
havde håbet, i de fagkonferencer, der ligger. Og det kan man godt være skuffet over. 
Man kan også kigge på det og sige, at det er måske ikke så overraskende, fordi det, 
man har gjort, er at stille noget til rådighed til at smide ting ind i, og det opfordrer 
måske ikke til den store produktivitet.’ 

 
Dette argument bekræftes af en anden af de interviewede lærere, der siger 
 

’Der manglede en ide og et mål med alle de faglige konferencer i FirstClass. Der er 
ikke nogen, der har bedt os om noget specifikt – andet end at arbejde sammen. Det er 
ikke nok.’ 

 
Førstehåndsindtrykket af udeblevet – eller minimalt - regionalt netværkssamarbejde i projek-
tet nuanceres altså en del af de interviewede deltagere. Tilbage står dog klart et billede af, som 
den interviewede rektor siger, at sagen heller ikke har været grebet rigtigt an fra projekt-
ledelsens side. Den burde i langt højere grad have været opmærksom på mulige barrierer for 
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en ønsket organisatorisk læring på regionalt plan. De interviewede lærere kommer med bud 
på, hvilke barrierer de kan få øje på. 
  
Først og fremmest fremhæves kulturelle barrierer. Tre går igen i interviewene. For det første 
lærernes uvanthed med at videndele, for det andet gymnasielæreres utilpashed ved frivillig-
hed, selvinitiering og græsrodsbasering som ramme for aktiviteter i organisatorisk sammen-
hæng, og for det tredje, at man føler den måde, den tværgående videndeling blev igangsat på 
som fremmedgørende, som noget man ikke selv havde indflydelse på. 
 
Uvantheden med at videndele er, fremhæves det i interviewene, primært kulturelt betinget, 
men der er også praktiske dimensioner knyttet til den.  
 
Den privatpraktiserende gymnasielærer, som er et centralt træk i den traditionelle 
gymnasiekultur, har ikke umiddelbart et behov for at videndele. Desuden er han, som én af de 
interviewede fremhæver det - om sig selv – kræsen og ser med kritiske øjne på andres 
erfaringer, ideer, materialer:  
 

’Videndeling har det svært. Man er kræsen. Måske har den anden ikke lige brugt den 
bog, jeg bruger, eller har en anden vinkel, eller mine elever har valgt en anden vinkel 
osv.’ 

 
Endelig har  kridt-pædagogikken, som én af de interviewede fremhæver det, jo ikke ligefrem 
lagt op til videndeling med sin flygtighed. Dette kunne IT, som det opleves, være med til at 
rette op på, fordi man her som lærer i langt højere grad har sine ting liggende i elektronisk 
form, dvs. lige klar til at udveksle: 

 
’Det er svært at dele den viden, der foregår i klasselokalet, som vores struktur er nu i 
hvert fald. Med kridt er mine personlige notater visket ud efter timen. Altså jeg kan 
selvfølgelig bedre udveksle mine notater med andre, hvis jeg har dem i elektronisk 
form. Så videndeling hænger også sammen med det der kridt.’   

  
Gymnasiekulturen er udover den privatpraktiserende lærer kendetegnet ved, at nye tiltag 
normalt sker i ordnede og udefra regulerede rammer. Ministeriet og GL optræder således som 
stærke elementer i gymnasielæreres bevidsthed. Flere af de interviewede kommer ind på, at 
den traditionelle socialisering af gymnasielærere til velordnede forhold, også kan være en 
grund til, at videndelingen har det så svært i projektet og i gymnasiet i det hele taget. 
Gymnasielærere søger til de formelt etablerede (og aflønnede) støttestrukturer efter viden i 
stedet for at henvende sig til frivillige kolleger i en mere græsrodsstyret videndelingsproces 
som den, der var lagt op til i DDN-projektet: 
 

’Man kender ikke de andre så godt, det er besværligt, og der er store ressourcer til at 
løse problemer på skolen – også formaliserede via datavejlederen – især på de store 
skoler. Og der er man jo så ikke til ulejlighed, fordi man modtager en hjælp, der er 
aftalt.’ 

 
Endelig er gymnasielærere generelt skeptiske over for initiativer, som bliver presset ned over 
dem, nok især på det fagligt-pædagogiske felt - inden for hvilket videndelingen jo var planlagt 
fra projektledelsens side - fordi de definerer dette felt som deres ekspertisefelt, hvorfor de 
også forventer at blive spurgt til råds: 
 

’De eksterne konferencer har vi jo ikke selv været inde og definere. Altså der er bare 
pludselig poppet en konference op, der hed DDN Engelsk og DDN Matematik.’ 
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Med de kulturelle barrierer in mente kan man, som én af de interviewede lærere også gør det, 
sige at ‘videndelingen først rigtigt kommer, når kulturen er ændret’. 
 
Også psykologiske barrierer betones som en hindring for videndeling i gymnasiet og således i 
det her evaluerede DDN-projekt. Mange af de interviewede lærere fremfører, at man som 
gymnasielærer ikke gerne spørger nogen, man ikke kender. Den faglige blufærdighed i 
forbindelse med selv at bidrage med noget i en videndelingsproces er dog formentlig den 
vigtigste psykologiske barriere for videndeling på tværs: 
 

’DDN-projektet har rykket lidt, men der er stadig en utrolig blufærdighed, om det nu 
er godt nok til at jeg vil vise fagkolleger det. […] Men FirstClass gør, at man føler at 
kollegerne er rykket lidt tættere på, så det i hvert fald er lettere at skrive en e-mail 
eller at spørge om ét eller andet. Men ikke egentlig videndeling.’ 

 
En anden af de interviewede lærere giver prægnant udtryk for, at begge de anførte 
psykologiske forhold gør sig gældende – også for hende selv: 
 

’Siger man noget dumt, så skal man ikke derud og ligge. Og når man så har 
tilstrækkelig mange kolleger man taler med almindeligt, så virker det lidt søgt at 
sidde og snakke med nogen, man ikke ved hvem er.’  

 
Dette bekræftes i mange af interviewene. F.eks. siger en anden lærer, som selv har lavet et 
websted til sit fag under ét af DDN-delprojekterne, men som har oplevet, hvor svært det er at 
få andre til også at indsende materialer til det: 
 

’Det er nok den privatpraktiserende lærer, der dukker frem der. Det er måske ikke 
godt nok det, jeg har lavet, det vil jeg ikke sende ind, tænker man.’ 

  
Opsummerende må man altså sige, at den tværgående videndeling ikke har fungeret som 
forventet i projektet. Mange faktorer har arbejdet imod en succes for videndelingen i de 
regionale erfa-konferencer: Projektmæssige, kulturelle, psykologiske. Én af de interviewede 
sammenfatter de sammensatte begrundelser meget godt således: 
 

’Lærerne har ikke haft den der mentale villighed til at prøve noget nyt. Men det 
hænger dog også sammen med, at mange lærere ikke har følt sig involveret i det her, 
fordi det i den grad er topstyret, hvorfor mange opfatter projektet, som om det går ud 
på at gøre det nemmere at administrere skolerne. Og lærernes ’blufærdighed’ vokser 
også, når de hører, at projektet er så stort og fælles faglige konferencer osv. Lærerne 
er selv slet ikke opdraget - via deres uddannelser - til videndeling.’ 

 
Den ’udeblevne’ videndeling opfattes dog, af en del af de interviewede, som et slumrende 
potentiale, som noget der tager tid at få kørt i stilling. Som én af de interviewede siger om sin 
ikke særligt aktive konference inden for matematik: 
 

’Jeg har læst, men ikke skrevet ind. Vi skal nok lige have en chance til at komme i 
gang.’ 

 
Måske er der også tale om et potentiale, som i højere grad vil appellere til kommende 
gymnasielærere end til de ældre i faget, siger én af de interviewede unge lærere. 
 

’Videndeling vil øges med den nye generation af lærere. Det er noget, der kommer 
gradvist, og som vi vil bruge oftere.’ 
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DDN-projektet har dog inden for specifikke grupper øget det tværgående samarbejde på 
regionalt plan. For det første har mange af delprojekterne ført til øget og inspirerende fagligt 
samarbejde på tværs, siger deltagerne. Desuden har samarbejdet mellem ’teknisk’ orienterede 
grupper – data-vejledere og FirstClass administratorer - fungeret fint. Endelig har samarbejdet 
på ledelsesplan angiveligt også fungeret godt. Det giver én af de interviewede lærere, som 
samtidig er rektor, udtryk for: 

 
’DDN-projektet har affødt, at i hvert fald Aalborg-gymnasierne planlægger at 
arbejde mere sammen i andre projekter - bl.a. op til gymnasiereformen.’ 

Delkonklusion 3:  
Samarbejde, videndeling og interpersonel 
kompetenceudvikling for elever og lærere 
IT opleves af alle som meget vigtigt for elevers projektarbejde – en form, der jo er i vældig 
fremgang i hele uddannelsessystemet. Til de fundamentale ting som skrivning, søgning o.l. er 
IT allerede helt integreret, siges det. 
 
Det er derfor specielt den elektroniske kommunikations indførelse og systematiske brug, som 
er det nye med DDN-projektet. De interviewede lærere oplever, at den elektroniske 
kommunikation forbedrer projektarbejdet på flere måder. 
 
Først og fremmest fremhæves, at lærerens kommunikation med gruppen hermed får meget 
bedre betingelser, ligesom eleverne får mulighed for i højere grad at bevæge sig ud i 
samfundet og få noget ud af det. Elektronisk kommunikation til vejledning af grupperne 
opleves pga. sin asynkrone karakter som mere fleksibel. Den giver også med sin arkivering og 
strukturering af kommunikationen i rum gode muligheder for at gå tilbage og finde det, man 
søger, siges der. Imidlertid lægger man mærke til, at det kvalitative løft på kommunikations-
siden, som omtales, slet ikke bearbejdes på metaniveau. Hvis eleverne skal opnå elektronisk 
kommunikativ kompetence, er det ikke nok at beherske IT som en færdighed – også viden og 
holdninger skal opbygges omkring den virtuelle kommunikation for at man kan tale om 
elektronisk kommunikativ kompetence. Og det ses ikke at ske. Så det bør der arbejdes videre 
med også efter DDN-projektets afslutning.   
 
Den elektroniske kommunikation opleves også at fremme elevernes videndeling internt i 
klassen, idet den netop, med sin lette måde at stille tekster til rådighed for andre på, åbner op 
for, at andre kan kommentere dem, komme med supplerende ideer osv. 
 
En kommunikativ side af projektarbejdet, som også opleves forbedret med IT – men her mere 
med hjemmesider og PowerPoint – er projektarbejdets ’afrapportering’. Brug af hjemmesider 
i stedet for den traditionelle skrevne rapport kan her bane vejen for, at projektarbejdets 
resultater kommer ud i en større verden end skolen – eller i hvert fald, at eleverne ’øver’ sig i, 
hvad der skal til, hvis man skal formidle noget til en bredere offentlighed. Heri ligger et 
vigtigt kompetencekrav til moderne elever gemt, som man altså må konstatere, at IT kan 
hjælpe os med at honorere. 
 
Man må dog samtidig konstatere, at de interviewede lærere har meget spage erfaringer med 
videreudvikling af projektarbejdets metoder i en mere professionel retning og i at afprøve IT i 
den forbindelse. Hermed menes at forbedre projektarbejdets styring/strukturering samt 
elevernes bevidsthed om projektarbejdsprocessen. Enkelte erfaringer med modeller herfor 
samt brug af logbog og FirstClass som procesværktøj er dog til stede. Sammenfattende må 
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man dog sige, at der her vil være meget kvalitetsforbedring af projektarbejdsformen at hente, 
hvis man arbejdede videre med dette også efter DDN-projektets afslutning.  
 
På lærersiden er samarbejde og videndeling ikke så meget i fokus som på elevsiden, hvis man 
ser på uddannelsesverdenen generelt. Det samme gør sig gældende i dette projekt, men nogle 
erfaringer er dog gjort omkring IT til støtte for læreres samarbejde og videndeling.  
 
DDN-projektet opleves, med sin intranetdel og administrative værktøjer, i høj grad af lærerne 
at have forbedret deres informationsniveau omkring, hvad der foregår på hele skolen. Også 
den interne kommunikation opleves helt klart som øget og forbedret med FirstClass, men ofte 
viser det sig at dreje sig om meget praktisk orienteret kommunikation. I hvert fald nævner kun 
én, at den pædagogiske kommunikation er øget med DDN-projektet.  
 
Hvorvidt den forbedrede interne kommunikation med DDN-projektet også har ført til mere 
internt samarbejde og intern videndeling, er der delte meninger om blandt lærerne. På det 
regionale plan står det imidlertid klart, at DDN-projektet ikke har ført til den store forøgelse 
af samarbejde og videndeling på tværs, som var projektets målsætning fra starten af. Inden for 
delprojekterne har projektet dog entydigt ført til meget mere samarbejde og videndeling end 
før – også med støtte fra IT. Hvor kritisk arten af det samarbejde, der foregår i delprojekterne 
skal vurderes, kan diskuteres, som det f.eks sker i en anden undersøgelse af to af DDNs 
delprojekter (Dall & Kryger 2003). Evaluator må her konstatere, at delprojektdeltagerne selv 
mener, at både mængden og kvaliteten af deres samarbejde er øget. 
 
Hvad enten vi snakker internt samarbejde og videndeling eller samarbejde og videndeling 
regionalt,  er det interessant at notere sig, at mange af de interviewede lærere oplever, at 
DDN-projektet har sat noget i gang – noget, de forventer sig en del af fremover.  
 
Analysetema 4: 
Omstilling - teknologisk, pædagogisk og organisatorisk 
I dette tema vil vi se på de interviewede læreres erfaringer i lyset af begrebet omstilling. Dette 
begreb bruger lærerne som diskuteret i metodeafsnittet ikke selv og kan heller ikke knytte an 
til det, som første telefoninterviewrunde viste. Begrebet er imidlertid almindelig brugt – både 
i forskningsverdenen og i den politiske verden, som ændringerne i gymnasieskolen skriver sig 
ind i. Her betegner begrebet en bestemt måde at se på ændringer på: Som målrettede, mere 
fundamentale forandringer af sammensat karakter som en følge af gennemgribende 
forandringer i det udenom, det være sig resten af organisationen, samfundet, verden. Det er 
derfor heller ikke nogen tilfældighed, at Dybkjær & Lindegaards rapport om Det Digitale 
Danmark, som jo også ligger til grund for det samlede Digitale Nordjyllands-initiativ, har fået 
undertitlen Omstilling til netværkssamfundet.  
 
Inden for uddannelsesverdenen tales i højere grad om udvikling, f.eks. faglig pædagogisk 
udvikling, skoleudvikling m.m., hvormed man indskriver sig i en mere pædagogisk/psyko-
logisk tradition, hvor omstillingsbegrebet er mere sociologisk funderet. Begge begreber har 
dog i dag det tilfælles, når de bruges i uddannelsesverdenen, at de erkender, at det er meget 
gennemgribende forandringer, der er brug for, og at disse forandringer har mange facetter i 
sig og må trække på viden mange steder fra. Helhedsorienteret skoleudvikling eller omstilling 
af uddannelsesinstitutioner bliver hermed nærmest synonymer. 
 
Der er efterhånden konsensus om, at de dimensioner, som er vigtige at medtænke, kombinere 
og integrere ved omstillingstiltag i uddannelsesverdenen, er faglig-pædagogiske, organisa-
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toriske og teknologiske aspekter. Det er således også dette fundament, det følgende 
analysetema forankres på. 

Indledning 
Analysen af omstillingstemaet opdeles i to trin. Første afdeling handler om deltagernes 
erfaringer med og evaluering af det konkrete omstillingsprojekt – DDNs gymnasieprojekt - 
rent omstillingsmetodisk. Anden afdeling går ind på de forskellige dimensioner i helheds-
orienteret omstilling – med eksempler og vurderinger fra det konkrete projekt – men med det 
dobbelte formål både at sige noget om detaljer i det evaluerede projekt og at søge mere 
generel viden vedrørende uddannelsesomstillingers forskellige dimensioner. 

IT-omstilling som proces – Case: DDNs gymnasieprojekt 
Omstillingsprocessen er vigtig for at opnå et ønsket resultat. Omstillingsprocessen er 
selvfølgelig karakteriseret ved de aktiviteter, den igangsætter og indeholder, men herudover 
har tidligere studier af IT-omstillingsprocesser i skoleverdenen vist, at følgende faktorer også 
er helt centrale for processens succesfulde gennemførelse: ledelse, ejerskab og kompetence-
opbygning. Der skal i det følgende ses nøjere på de interviewede læreres oplevelser med og 
vurderinger af den konkrete omstillingsproces i det evaluerede projekt systematiseret efter de 
nævnte faktorer - med et afsluttende afsnit, hvor deltagernes samlede vurdering af projektet 
trækkes op. 
 
Omstillingsaktiviteter 
Aktiviteterne i DDNs gymnasieprojekt er beskrevet mere udførligt ovenfor i præsentationen 
af projektet. De skal derfor kun trækkes op her ganske kort.  
 
Aktiviteterne i projektet er tredelte: et fælles kommunikationssystem installeres, administra-
tive værktøjer udvikles og der gennemføres faglig-pædagogiske delprojekter. I det fælles 
kommunikationssystem oprettes et stort antal rum til tværgående erfaringsudveksling. Den 
pædagogiske brug af kommunikationssystemet og den organisatoriske brug af både kommuni-
kationssystemet og de administrative værktøjer overlades til det enkelte gymnasium eller HF-
kursus. De fælles delprojektforsøg styres ikke centralt, men er lærerinitierede. Udefra set er 
projektet altså tænkt opbygget som en kombination af top-down og bottom-up aktiviteter og 
som en stærk ramme – læs: fællerektoral besluttet teknologisk infrastruktur – med en masse 
selvstyrende pædagogiske og organisatoriske aktiviteter indeni – læs: enkeltrektor-initierede 
skoleprojekter, lærer-initierede projekter på den enkelte skole eller officielle DDN-
delprojekter. 
 
Sammenfattende kan man altså sige, at projektet har som intention at igangsætte en mængde 
aktiviteter, hvor det tekniske og det administrative udadtil nødvendigvis må få en frem-
trædende plads, i og med det er det, projektledelsen tager sig af. De fagligt-pædagogiske 
aktiviteter overlades til lærernes eget initiativ i selvdefinerede projekter med høj grad af 
selvforvaltning. Organisatoriske aktiviteter er overladt til den enkelte rektor og dermed heller 
ikke koordinerede. For de fagligt-pædagogiske aktiviteter intenderer projektet dog høj grad af 
videndeling gennem de hertil oprettede virtuelle erfa-grupper. 
 
Forandringsledelse og projektejerskab 
Omstillingsprocesser er i sig selv altid utroligt afhængige af ledelse. Når et projekt som DDNs 
gymnasieprojekt tilmed er så stort og så sammensat med mange forskellige slags aktiviteter, 
bliver ledelse endnu vigtigere for både at forankre aktiviteterne, styre dem og skabe 
sammenhæng mellem dem. Ejerskabsfølelsen til projekter hænger også i meget høj grad 
sammen med, hvordan projekterne ledes. 
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I DDN-projektets tilfælde taler vi om ledelse på flere niveauer: Den centrale projektledelse 
(den samlede rektorforsamling og den ansatte daglige projektleder) og den lokale projekt-
ledelse på det enkelte gymnasium/HF-kursus.  
  
Sammenfattende kan man sige, at næsten alle de interviewede lærere har oplevet starten på 
projektet som meget negativ, idet de ikke oplever at have været med i beslutningen om 
projektets etablering og udformning. I forlængelse heraf opfatter de i startfasen projektet som 
et ’rektorprojekt’, et ’prestigeprojekt’.  
 
Undervejs i projektforløbet skiller vandene imidlertid betydeligt, idet lærerne undervejs har 
oplevet meget forskellige lokale ledelser i forhold til projektet – svarende til de mange 
ledelsesstile, man også ser i andre empiriske undersøgelser af gymnasierektorfunktionen 
(Abrahamsen 1998). Billedet, der tegnes i nærværende evaluering, går lige fra, i den ene ende 
at den lokale rektor blot har igangsat projektet, ved som skole at gå med ind i det og herefter 
ikke har gjort noget, til i den anden ende rektoren, der løbende har bakket lærernes aktiviteter 
under projektet op og selv har taget initiativer til og igangsat diskussioner og aktiviteter.  
 
Her ved projektets afslutning samles meningerne om den lokale ledelse igen, idet der opleves 
en generel manglende stillingtagen på rektorniveau til: Hvad nu? Holdningen til projektet ved 
dets afslutning er imidlertid meget mere positiv end man kunne have forventet ud fra de 
oplevelser med den lokale ledelse, som de interviewede refererer at have været igennem. Folk 
kan generelt se, at det DDN-projektet har bragt, er nødvendigt i dagens gymnasieskole og 
ikke mindst i fremtidens under Gymnasiereformen. Dermed er projektet også blevet mere 
deres eget projekt – hvilket imidlertid gør spørgsmålet om Hvad nu? endnu mere presserende. 
 
Omkring projektetableringen siger de fleste interviewede lærere, at de ikke har været 
inddraget i diskussioner af projektets indhold og etablering, og at dette burde have fundet 
sted, fordi lærerne faktisk sidder inde med en ekspertise omkring faglig-pædagogisk 
udvikling. Som to af de interviewede udtrykker det: 
 

’At man ikke bliver spurgt giver en negativ indstilling.’ 
 
’Jeg mener faktisk, at det kunne være sket på en anden og meget mere glidende måde, 
hvor vi andre var blevet inddraget i, hvor det kunne være fornuftigt, og hvor det er 
totalt dumt at sætte ind.’ 
 

Ikke blot diskussioner, men også hjælp til at få delprojekter stablet på benene, har været 
fraværende i projektetableringsfasen: 
 

’Ledelsen gav ikke nogen information ud om delprojektdelen. Vi har ikke fået anden 
information end, at nu var der nogle forsøg, som vi skulle søge ind på. Og så kunne 
vi selv gå ind og læse de der 12 stykker papir.’ 

 
Kun enkelte refererer, at lærerne på deres skole har været involveret i opstartsfasen: 

 
’Her er beslutningen om at deltage kørt gennem Pædagogisk Råd.’ 

 
Projektet opleves altså generelt som et udefra defineret og udefrakommende projekt – som et 
’prestigeprojekt’, hvis ejerskab helt klart i starten lå hos rektorerne. 
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De manglende diskussioner i projektetableringsfasen er ifølge de interviewede kommet i gang 
på nogle af skolerne, hvor ledelsen undervejs i projektet har udvist ægte interesse og 
lydhørhed overfor ideer nedefra.  
 

’Der er løbende givet informationer og fremsat ønsker fra det pædagogiske udvalg 
og fra ledelsen om, hvad der er målet.’  

 
På omtalte skole har DDN-projektet, i forlængelse af de startede diskussioner, faktisk ført 
frem til ’større klarhed over, hvad man vil med IT og til etiske regler for brug .’ 
 
Også på andre skoler er der oplevet god lokal ledelse undervejs. Udtryk som ’god 
ledelsesopbakning’, ’en positiv holdning’, ’man støttede, at lærerne deltog’ og ’ledelsen har 
støttet og givet klap på skulderen til folk med eksperimenter’ dokumenterer dette. 
 
Men mange af de interviewede giver modsat udtryk for, at den lokale ledelse ikke i 
tilstrækkelig grad har været støttende, initierende og diskuterende undervejs i projektet. En 
passiv tolerant ledelsesstil opfattes ikke som nok i sammenhæng med så stort et projekt som 
DDN-projektet, hvilket er interessant, fordi en sådan jo ellers ofte går for at være den fra 
lærerside ønskede ledelsesstil i gymnasiesammenhæng. 

 
’Der har ikke været nogen bremse nogle steder. Men ledelsen har ikke taget 
initiativer, men har fundet timer til at honorere dem, der selv har taget initiativ til at 
ville noget. Så der har været plads til dem, der selv har villet noget.’ 

 
I hvert fald delprojektdeltagerne gør flere gange opmærksom på, at de burde have haft mere 
støtte, og at rektorerne burde have involveret sig direkte i delprojekternes ve og vel og have 
taget noget af ansvaret for disses succesfulde gennemførelse på sig. Især anføres, at rektorerne 
burde have gjort noget mere for at forankre delprojekterne og sprede kendskabet til dem. 

 
’Det har fungeret godt nok på den måde, at de har sagt, at det skulle være, og så 
måtte man finde sig i det. Men de kunne måske godt have dyrket lidt i højere grad de 
delprojekter, der er groet frem. De kunne måske godt have støttet lidt bedre og have 
forsøgt at gøre dem lidt mere synlige. Alle har arbejdet i hver deres lille krog.’ 

 
Især ved tekniske problemer for delprojekterne kommer det frem, at manglende ledelses-
interesse kan have svære konsekvenser – så svære, at enkelte delprojekter faktisk ikke blev 
gennemført som planlagt. Andre finder selv eksterne løsninger på deres tekniske problemer. 

 
’Teknisk bør medarbejderne selvfølgelig bakkes op med kompetente folk (sker ikke) 
og føle, at deres erfaringer og deraf afledte ønsker ’nytter’ noget – dvs. kan ændre 
noget.  Men det er lige meget, hvad vi siger. Så siger de bare, at det kan ikke blive 
bedre, det må I finde jer i, eller sådan er det bare. […] og det er altså ikke særlig 
sjovt. Så bliver man stresset og mister lysten og alt muligt andet.’ 

 
Ejerskabet til projektet undervejs er en kompliceret størrelse. På de skoler, hvor rektor er gået 
aktivt ind, ser det ud til, at lærerne herved påtager sig et medejerskab af projektet også. På de 
skoler, hvor lærerne undervejs har oplevet en passiv, fraværende, usynlig ledelse i forhold til 
det samlede projekt har ejerskabet til projektet faktisk været fraværende undervejs, kunne 
man påstå – i hvert fald det reelle ejerskab. Rektor signalerer ikke her, at han ejer projektet, 
og medarbejderne kommer ikke ind i et medejerskab, fordi de ikke føler sig bakket op, støttet, 
motiveret, lyttet til. I de tilfælde hvor lærere deltager i et delprojekt, overlades ejerskabet af 
dette – efter lærernes opfattelse – alt for meget til lærerne selv. Rektor – eller DDN-projektet 
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som sådan - betaler sig så at sige fra ejerskabet af delprojekterne med timer, penge til udstyr 
til delprojekterne og overlader dem så til sig selv.  
  
Der er altså her tale om en forskel i ejerskabsproblematikken mellem flertallet af lærere, som 
alene er med i det generelle DDN-projekt, og den del af lærerne, som er med i et delprojekt. 
 
De mange lærere, som alene er med i det generelle DDN-projekt, bruger i de foretagne 
interviews ofte vendinger som de følgende om sig selv: ’os menige deltagere’, ’ganske 
almindelige lærere’, ’her fra mit lille hul’, ’det jordnære plan’, ’på basisplan’ og sætter det 
overfor: 

 
’Nu er jeg jo heller ikke med i alle de der forkromede projekter.’ 

  
Man ser igennem ordvalget, at det ikke er lykkedes at få disse lærere til at påtage sig et 
medejerskab af DDN-projektet som sådan.  
 
For delprojektdeltagerne opleves ejerskabet som nævnt og dokumenteret ovenfor i alt for høj 
grad overladt til dem selv. Hvad får så disse til trods alt at gå med i og gennemføre et 
delprojekt, kunne man spørge? Til dette spørgsmål gives der i interviewene to svar: For at 
man kan få tid til at prøve noget af og tænke, og for at man kan få mulighed for at gøre de 
ting, man gør, bedre. I begge tilfælde er det et vigtigt argument, at der er penge i DDN-
projektet, for tid og udstyr koster penge. Det viser imidlertid samtidig, hvad der er nok så 
vigtigt for alle lærerne i projektet, at lærere i gymnasieskolen oplever dagligdagen svært 
forenelig med udvikling. Som én af dem siger direkte: 

 
’I den almindelige hverdag er der ikke megen tid til udvikling.’ 

 
Flere af de interviewede kommer som et delaspekt under ledelsesproblematikken ind på, om 
der burde have været tvang undervejs i forsøget eller ej, dvs. om rektor/projektet burde have 
pålagt lærerne at gennemføre bestemte aktiviteter.  
 
I forhold til kompetencesiden er svaret næsten éntydigt: ja. Det vil vi imidlertid gemme til 
punktet nedenfor om kompetenceaspekter. Omkring igangsætning af fagligt-pædagogiske 
eksperimenter er der delte meninger. De fleste mener, at man – som DDN-projektet også har 
lagt op til – må bygge på frivillighed. Frivilligheden har dog, påpeger flere, haft den 
konsekvens, at ikke alle har deltaget i hverken projektets generelle del eller delprojektdelen. 
Men på den måde er de faktisk, påpeger nogle, blevet en barriere for andre læreres brug af de 
introducerede systemer, fordi en vis mængde ’fælles fodslag’ (frivilligt eller ej) er oplevet 
som nødvendigt, for at eleverne ’gider’ bruge systemet, og deres velvilje er en vigtig 
forudsætning for succes: 

 
’Det er svært at få eleverne i gang, så længe der ikke er meget i systemet. Vi skal 
gøre noget mere for at få eleverne med. Der skal fyldes noget på, for at de vil bruge 
det. Så længe kun én eller to lærere bruger det, bruger de det ikke.’  

 
Også lærernes interne brug af systemerne er oplevet at kræve samme mængde ’fælles 
fodslag’. Ellers kan det få negative konsekvenser for samarbejdet. 

 
’Det er vigtigt, at lærerne alle er med, idet IT ellers kan betyde, at IT-glade lærere 
ikke gider samarbejde med lærere, der ikke vil bruge de nye muligheder. På den 
måde kan IT betyde mindre samarbejde.’ 
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Alle de interviewede erkender, at DDN-projektet har indført noget, som er kommet for at 
blive, at der altså ikke er nogen vej tilbage – også fordi alle nu ser Gymnasiereformen i 
horisonten.  

 
’Det har handlet om at starte noget op – ikke om at afslutte noget.’ 
 
’Projektet har været en god måde at prøve sig frem med noget nyt. Men nu er det 
vigtigt at se, hvad der er gået godt. Det er ikke nok kun at prøve nogle ting – og så er 
det slut. Hvis det viser sig, at det fungerer godt, så skal vi også have mulighed for at 
fortsætte med det.’  

 
Mange af de interviewede kommer derfor også ind på, at de selvfølgelig vil fortsætte 
med de ting, de har sat i gang under DDN-projektet. 
 

’Altså for mig er det helt underligt, at man siger, nu afslutter det projekt her, for det 
er jo en proces der er blevet sat i gang, og de ressourcer der i sin tid er sat af, og de 
ting der er købt ind for dem, de er jo stadig rundt omkring på skolerne, og vi kører jo 
stadigvæk med FirstClass, og lærerne har stadigvæk computere, og jeg vil stadig 
bruge de konferencer, så det er jo ikke sådan: nu stopper det forsøg, nu stopper jeg 
med at bruge de konferencer. De vaner, jeg har tillagt mig i min undervisning, dem 
fortsætter jeg selvfølgelig med. Det er vel mere et spørgsmål om, at nu bevilges der 
ikke yderligere penge til specielle forsøg. […] Det er nogle tråde, der er lagt ud.’ 

 
Men det betyder samtidig stor usikkerhed omkring, hvordan det skal gå videre, når projektet 
formelt ophører. Især vedligeholdelsen af maskinparken bekymrer mange.  
 

’Hvem skal betale for en PC, der bryder ned nu? Bevillingerne er skåret ned, fordi 
projektet er holdt op. Det nedskårne edb-budget kan slet ikke erstatte maskinerne. Og 
så dør det!’ 

 
Man må konkludere her, at der lokalt har været meget forskellig ledelse i forhold til DDN-
projektets forskellige aktiviteter. DDN-projektet som helhed kunne med fordel have 
ekspliciteret betydningen af forandringsledelse som genre og have diskuteret principper for 
dens praktisering, sådan som disse f.eks. fremstilles i Abrahamsen (2003). Selvom ansvaret 
for ledelsens udførelse selvfølgelig ikke kan fratages den enkelte rektor, så ville visse ting på 
denne måde dog have været sikret på tværs, f.eks. en given teknisk støtte, bestemte faciliteter, 
initiativer til optimering af elevers interesse for at være med i projektet, støtte til 
lærerinitiativer osv. Enkelte skoler har helt klart både været opmærksom på og opfyldt 
kravene til forandringsledelse internt. Men det er ikke sket systematisk, hvilket må betegnes 
som et dårligt udgangspunkt for et fælles projekts tværgående dimensioner. 
 
Ejerskabet til DDN-projektet starter alle steder – næsten uden undtagelse – hos rektor. På 
enkelte skoler formår rektor, gennem sin ledelsesstil, undervejs at få medarbejderne ind i et 
medejerskab af projektet. På mange skoler flyder ejerskabet til projektet tilsyneladende noget 
undervejs. Rektor overlader det i disse tilfælde for meget til den enkelte medarbejder at få 
noget ud af projektet, hvilket fører til, at nogle føler sig sat ud på et sidespor, fordi rektor ikke 
selv påtager sig noget medejerskab af de delprojekter, der trods alt etableres.  
 
De lokale ledelser, som ikke har været opmærksomme nok på at få medarbejderne ind i et 
medejerskab af projektet, bliver imidlertid måske i nogen grad så at sige ’reddet på 
målstregen’, idet Gymnasiereformen ved projektets afslutning står som et konkret og helt 
officielt stemplet bevis på, at projektet har været relevant og vigtigt for gymnasiernes fremtid 
– ikke bare på rektorplan men helt ned til den enkelte medarbejder. Det og de trods alt også 
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mange positive oplevelser i projektet får de interviewede til i stort omfang at tage projektet til 
sig til sidst. Eneste problem er så: Hvad nu? Det mangler rektorerne – og vel også 
Nordjyllands Amt – at udsende signaler om. 
 
 
IT-relateret kompetenceopbygning 
Kompetenceopbygningen i DDN-projektet er sket lokalt. Fra starten var der planlagt fælles 
deltagelse i IT-GYM-kørekortet, men det blev ikke til noget på grund af uoverensstemmelser 
omkring det timetal, der skulle afsættes hertil. I stedet blev kompetenceopbygning altså 
overladt til lokale initiativer. 
 
Det fremgår af interviewene, at der har været store forskelle på, hvordan disse lokale 
initiativer har kørt, og hvor tilfredsstillende de er oplevet. 
 
Nogle af de interviewede lærere taler om øget kursusaktivitet og interne kurser som en 
mulighed, man har kunnet benytte sig af efter behov, og som også er oplevet at have fungeret 
godt. 

’Datavejlederne har været gode til at lave småkurser og være behjælpelige.’  
 
Men flest taler dog om mangler i kompetenceopbygningen undervejs: 

 
’Det er en stor anke, at projektet ikke har indeholdt lærerefteruddannelse. Det var 
helt overladt til den enkelte lærers nysgerrighed. Det er et stort problem, at 
Gymnasie-IT faldt pga. uoverensstemmelse omkring timetallet. Den manglende 
efteruddannelse har bevirket, at der ikke er kommet det ud af projektet pædagogisk, 
som der kunne være kommet, for vi taler i høj grad om folks fritid da.’ 

 
Kritikken af projektets efteruddannelsesdel kommer ikke alene fra de almindelige lærere – 
også nogle af de interviewede, som er datavejledere, påpeger mangler: 
 

’Jeg er datavejleder også – og der er en meget meget stor hurdle i projektet, og det er 
lærerkvalifikationer. Altså det er alt for ringe, hvad lærerne er blevet tilbudt af 
organiseret efteruddannelse i forhold til IT. Det har været overladt til gymnasiet at 
søge. Og i og for sig også til den enkelte lærer. Lærerne fik jo den bærbare computer, 
men der blev ikke stillet krav til noget som helst, hverken til skolen eller til lærerne.’   

 
Den, efter mange af de interviewedes mening, utilstrækkelige efteruddannelsesdel har des-
værre fået den konsekvens for delprojekterne, at de ikke altid har fået den respons på deres 
arbejde, som de havde håbet. Flere delprojektdeltagere nævner nemlig, at lærerne  uden for 
delprojektet på grund af for ringe tekniske færdigheder ikke har formået at bidrage med 
materiale til deres produkter.  

 
’Lærernes manglende eller ringe tekniske kompetencer er de ikke glade for at udstille 
– den viser sig når de skal uploade billeder i databasen. Så den bliver en 
begrænsning. Projektet burde have øget folks kompetencer mere undervejs.’ 

 
Andre forklaringer på, at delprojekterne ikke altid har fået den forventede respons, skal 
selvfølgelig søges i de kulturelle og psykologiske barrierer for videndeling blandt kolleger, 
som vi tidligere har været inde på under tema 3. 
 
Mange mener, at der burde have været sagt ’noget for noget’ i projektet. 
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’Amtet har givet lærerne en computer, men ikke knyttet krav til, dvs. lagt nogen 
personaleudviklingspolitik i. Det er forkert. På den måde har amtet ikke stillet krav 
til personalet om at udvikle sig på IT-området.’ 

 
Én af de interviewede modificerer dog kritikken derhen, at der også er gode sider ved formel 
efteruddannelse efter at have prøvet nogle ting af, sådan som det nu sker på hans gymnasium, 
hvor 45 lærere er ved at tage IT-kørekortet: 
 

’Det er fint nok, at det først er nu. Ellers ville de ikke have været så motiverede.’ 
 
Konklusionen på kompetencesiden må blive, at projektet ville have vundet ved at have 
indeholdt en systematisk kompetenceopbygningsdel, så der havde været sikkerhed for, at alle 
lærerne på alle skoler blev bragt op på et givet niveau. At muligheden for GYM-IT 
forpurredes, kan her ikke bruges som undskyldning. Lokale udgaver af kompetenceopbygning 
fungerer i mange andre sammenhænge faktisk som en endnu bedre kompetenceopbyg-
ningsmodel end den centrale, som GYM-IT står for. Det burde projektledelsen have forholdt 
sig mere systematisk, målrettet og aktivt til.  
 
Lærergruppens helhedsvurdering af DDN-projektet – Fra mål til resultater 
Der skal her ses på de interviewede læreres samlede vurdering af DDN-projektet. Det 
undersøges, hvordan lærerne måler projektets grad af succes. Dette fører til en nuancering af 
den traditionelle måde at måle succes på, nemlig ved en sammenholdning af de eksplicit 
formulerede projektmål med de opnåede resultater. 
 
Næsten alle de interviewede lærere vurderer overordnet det afsluttede DDN-projekt som en 
succes. Men de anfører forskellige begrundelser herfor. Dem vil vi nu se lidt nøjere på. 
Samtidig vil vi prøve at se, om vi kan finde frem til, hvad der har gjort, at lærerne ved 
projektets afslutning bedømmer projektet ret positivt samlet set, når det ikke er nogen 
hemmelighed, at lærergruppen generelt har været temmelig skeptisk over for projektet både i 
projektets startfase og for manges vedkommende også undervejs – for at sige det diplomatisk. 
Lærernes skepsis kom f.eks. i startfasen offentligt og massivt til udtryk på det fælles seminar 
for alle projektdeltagere på Nørresundby Gymnasium. 
 
Der skal også ses på de få negative samlede evalueringer af DDN-projektet, som kommer til 
udtryk i interviewene. 
 
Begrundelser for succes & det konstaterede holdningsskifte 
Når lærerne i interviewene bliver bedt om en helhedsvurdering af det afsluttede projekt, 
fremfører mange, at projektet har været en succes, fordi de selv har haft gode oplevelser med 
det – altså en meget individuel og personlig målestok at vurdere projektets succes efter. 
 
Især de interviewede delprojektdeltagere anlægger denne succesmålingsmetode. De har 
gennemgående oplevet, at det delprojekt, de har deltaget i, har fungeret godt – delprojektet har 
ført til nye og bedre netværksforbindelser til kolleger, og der er skabt konkrete IT-resultater i 
form af databaser, hjemmesider o.l. – hvilket har givet dem personligt et sådant afkast, at det 
leder dem frem til en generel positiv evaluering af hele projektet. 
 
Men også hos ’almindelige’ lærere ses den individuelt og personligt forankrede succes-
målings-metode – omend slet ikke så ofte som hos delprojektdeltagerne. Hos den ’alminde-
lige’ lærer hedder den personlige målestok: Har jeg som ’almindelig’ lærer flyttet mig i 
forhold til IT – hvilket niveau jeg end var på ved projektets begyndelse?  
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’Vellykket omstilling må vurderes ud fra og tage afsæt i, hvem der er med, og hvor de 
er, når omstillingen starter. Projektet er nok lykkedes i så høj grad, som det var 
muligt, og med de mennesker, der var involveret. Du kan jo selv se min personlige 
udvikling. Jeg har udviklet mig virkelig meget i forhold til, hvor jeg var, da vi 
startede. Men jeg er stadigvæk ikke for godt med.’ 
 
’Jeg synes, vi er i en udviklingsproces, men jeg synes, alle har nået et vist niveau.’ 
 
’Jeg er selv utrolig glad for at være en del af det – jeg er selv utrolig glad for at lære 
FirstClass.’ 

 
De personlige erfaringer med det fælles system er dog oftest ikke det udslaggivende for den 
’almindelige’ lærer. Hos ham træder udviklingen udenom projektet i højere grad ind som 
begrundelse for, at projektet som sådan, nu ved afslutningen, må vurderes positivt. Dette 
formuleres prægnant af én af de interviewede ’almindelige’ lærere på følgende måde: 
 

’Med Gymnasiereformen i sigte kom projektet på det rigtige tidspunkt. Det er oplagt, 
at det, vi har lavet i år, er for at ruste os til Gymnasiereformen.’ 

 
Udover personlige og projekteksterne succesbegrundelser optræder endelig også hos ganske 
få af de interviewede den traditionelle måde at måle et projekts succes/fiasko på, nemlig ved 
at sammenholde projektets mål med dets resultater. 
 

’At få IT ind som en integreret del af lærernes hverdag, det synes jeg vi har nået.’ 
 
Man kan i første omgang undre sig over, hvorfor evalueringsskolede mennesker som gymna-
sielærere ikke i højere grad bruger denne traditionelle evalueringsmetode. Ved nærmere 
undersøgelse og eftertanke kan man imidlertid nå frem til i hvert fald to plausible forklaringer 
herpå. 
 
For det første viser det sig, at lærergruppen kun har meget vage forestillinger om, hvad det 
samlede DDN-projekts mål egentlig var. Mange af de interviewede kommer adspurgt herom 
med udsagn som: ’den generelle ambition har vel været, at vi skulle være rigtig godt med’ , 
’målet, det har vel været at bruge IT så meget som muligt – på alle mulige områder’, 
’målsætningen har da været, at vi skulle bruge mere IT’ eller ligefrem ’jamen jeg ved da ikke, 
hvad målet var. Jeg ved, hvad jeg bruger det til’. 
 
Ved man som lærer ikke mere nøjagtigt, hvad projektet har formuleret som sine mål, er det 
selvfølgelig noget vanskeligt at bruge den traditionelle evalueringsmetode, hvorfor udsagn om 
projektets succes inden for denne kategori også udmærker sig ved deres vaghed, som også 
fremgik af citatet ovenfor og af det følgende: 

 
’Projektet er lykkedes som projekt, men jeg tror, man skal arbejde mere for det, for at 
det bliver populært.’ 

 
For det andet kan gymnasiets stærkt individualiserede kultur på lærersiden – den privat-
praktiserende gymnasielærer – være en yderligere forklaringsfaktor på lærernes måde at 
evaluere DDN-projektet på med vægt på personligt afkast frem for formalia i projekt-
ansøgninger o.l.  
 
Opsummerende kan man altså sige, at de interviewede lærere gennemgående vurderer det 
samlede projekt positivt ved dets afslutning, men at de argumenterer forskelligt herfor. I 
centrum står dog to argumentationsmåder, som begge adskiller sig fra den traditionelle måde 
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at evaluere projekters succes/fiasko på. Mens delprojektdeltagerne især argumenterer med, at 
de har fået meget ud af deres delprojekt, hvorfor hele projektet også betragtes positivt, 
fremfører de ’almindelige’ lærere overvejende, at projekteksterne forhold (Gymnasiereformen 
især) her til sidst har fået dem til at indse, at projektet kom på rette tid og sted. Kun få af de 
interviewede begrunder en positiv projektvurdering med det traditionelle evaluerings-
metodiske argument, at projektets mål er nået. Det viser sig ved nærmere undersøgelse, at de 
interviewede faktisk ikke rigtigt kender eller kan huske det overordnede projekts mål. Derfor 
kan de selvfølgelig heller ikke argumentere traditionelt. Om de ville have gjort det, kan ikke 
vides. Gymnasiekulturens stærke individuelle træk på lærersiden kunne godt få én til at tvivle 
herpå og til i alle tilfælde måske snarere at forvente, at den enkeltes projektafkast altid vil 
være i fokus i en vurdering af ændringsprojekter i gymnasiesammenhæng.  
 
For projektet må man med baggrund heri spørge: Når det personlige afkast er i centrum for 
gymnasielæreres deltagelse i omstillingstiltag, burde/kunne man så ikke i højere grad have 
gjort noget for at tydeliggøre, hvori et sådant afkast består, og hvordan det fremkommer for 
alle som en del af projektet? Delprojektdelen har åbenbart haft denne funktion med succes. 
Men hvad med de ’almindelige’ lærere? Dem har projektkonceptet ikke i nævneværdig grad 
tilbudt et tydeligt personligt afkast. Det burde nok i højere grad være sket. At de ’almindelige’ 
lærere så alligevel ser ud til til slut at vurdere det samlede projekt positivt, er derfor heller 
ikke (alene) projektets egen fortjeneste, men skyldes eksterne forhold (vedtagelsen af 
Gymnasiereformen i projektets slutfase – hvorved de heri indeholdte ændringer – som ligner 
elementer i DDN-projektet - får en helt anden status for den ’almindelige’ gymnasielærer end 
dengang, hvor man blot snakkede om virtuelle gymnasieplaner, planer for styrkelse af den 
faglige dimension osv.). Man kan derfor godt tillade sig at sige, at projektet her er blevet 
reddet på målstregen af projekteksterne forhold.   
 
De negative 
Enkelte af de interviewede lærere er stadig skeptiske, en enkelt direkte negativ over for det 
samlede projekt her ved dets afslutning. Argumenterne for den skeptiske/negative vurdering 
følger dog helt samme mønster som flertallets positive vurdering – bare med omvendt fortegn. 
De få skeptiske/negative konstaterer hver især, at de netop ikke har fået et personligt afkast 
fra projektet, hvilket leder dem frem til forbehold over for projektet som sådan. Hos få har 
den ovenfor omtalte manglende evne i projektet til at fokusere på et personligt afkast for alle 
altså fået den konsekvens, man kunne forvente.  

Helhedsorienteret IT-omstillings enkelte dimensioner 
IT-omstilling som skabelse af fælles teknologisk infrastruktur 
På infrastruktursiden oplever de interviewede lærere helt overvejende, at DDN-projektet har 
betydet et klart løft. Lærerne har fået en PC hver, udstyr/net er indkøbt og installeret, og 
fælles systemer er indført i form af FirstClass og andre administrative værktøjer. 
 
Også delprojekternes arbejde har i høj grad bestået i at bidrage til en fælles infrastruktur, idet 
mange af dem har arbejdet med at opbygge værktøjer/redskaber i form af cd-rom’er eller 
databaser, som stilles til rådighed for lærerne.  
 
Specielt den bærbare computer siges af flere af de interviewede at have gjort det konkret for 
folk, hvad IT kan bruges til i undervisningssammenhæng. ’Det har helt klart været godt for 
nytænkning’, som én af de interviewede udtrykker det.  
 
To problematikker fortjener diskussion, inden vi vil se lidt nøjere på lærernes evaluering af 
den teknologiske dimensions succes i projektet. For det første spørgsmålet om, hvorfor 



95 

enkelte af skolerne ikke kobles op på FirstClass sammen med resten, og hvilke følger dette får 
for projektet. For det andet supportsiden. 
 
To skoler implementerer ikke FirstClass, men beholder det system, de har i forvejen. Der er i 
materialet ingen forklaringer herpå, men man må konstatere, at beslutningen ser ud til at have 
den uheldige konsekvens, at begge parter – både dem, der beholder eget system, og dem der 
får FirstClass – oplever gener herved. En lærer på én af skolerne, hvor FirstClass ikke 
implementeres, siger direkte: ’Vi har fået maskinerne, men det er også det’ – hvilket jo er et 
noget mere magert projektafkast end for de fleste af de lærere, der har deltaget i under-
søgelsen. Fra FirstClass-skolerne lyder i interviewene flere gange negative bemærkninger om, 
at det ikke er godt, at alle ikke er med på FirstClass. 
 
På supportsiden oplever de interviewede lærere mangler fra projektets side. Det fælles 
supportcenter omtales i positive vendinger, men den lokale support burde der efter manges 
mening have været mere fokus på, sådan som også andre undersøgelser af ibrugtagningen af 
IKT i de nordjyske gymnasier viser (Kanstrup 2003). Den vægtigste kritik af den lokale 
support kommer faktisk fra en datavejleder:  
 

’Det fælles IT-support center – sådan noget fælles burde man lave.  Det er tåbeligt, 
at man ikke har ansat en tekniker, der har forstand på det – i stedet for, at det er en 
stakkels én som mig, som er uddannet gymnasielærer, og så selv har opkvalificeret 
sig til at kunne noget edb.’ 

 
Lærerne oplever, som nævnt ovenfor, i høj grad projektets teknologiske side som en 
succes.  
 

’Teknologisk har man flyttet sig. Det er der ingen tvivl om. Ja også pædagogisk, vil 
jeg sige.’ 
 
’Jeg synes, vi er kommet et meget langt skridt hen ad vejen. Nu er computeren blevet 
et uundværligt redskab og værktøj. Det vil vi ikke undvære. […] Computeren er 
blevet et værktøj, man har med sig alle steder – mere end jeg troede den ville blive.’  
 

Især vurderes det, at der er sket et samlet teknologisk løft, positivt. 
 

’DDN har betydet, at bredden er mere med end andre steder. Også i andre amter er 
der spydspidsskoler. Her har man løftet en større gruppe samtidig.’ 

 
Manglende elevmaskiner og internetopkobling – primært hjemmefra – anføres dog af mange 
som noget, der har udgjort et problem, som har virket negativt på mulighederne for optimal 
afprøvning.  
 
 
IT-omstilling som pædagogisk og organisatorisk omstilling 
Projektet er pædagogisk og organisatorisk karakteriseret ved et væld af aktiviteter - uden 
større sammenhæng og koordinering, udover at det i de fleste tilfælde er den samme 
infrastruktur, man benytter sig af. Vi skal nu se på, hvordan en sådan måde at gennemføre 
pædagogisk og organisatorisk omstilling på opleves og vurderes af lærerne. 
 
I projektets pædagogiske del oplever de interviewede lærere det gennemgående som positivt 
at kunne gøre sig sine egne erfaringer, at kunne prøve noget af, som man selv synes er vigtigt. 
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’Jo mere man bruger det selv (IT), jo flere ideer får man til, hvad eleverne kan.’ 
 
’Man ser ITs potentialer, efterhånden som man bliver bedre til at udnytte det’. 
 
’Det at lærerne får IT-erfaring betyder, at de får mod på at gå i gang med nye ting 
med IT. Hvis der så også er penge, så sker der noget. Så det handler om penge, og 
det handler om lærernes IT-erfaring og mod på at gå i gang med det. Så det betyder 
meget for undervisningen, det gør det.’ 

 
Dette passer godt med den traditionelle gymnasiekultur, hvor ansvaret for undervisningen 
reelt ligger hos den enkelte lærer alene. Som én udtrykker det: 
 

’Der hvor lærerne skal ind og anvende IT i deres egen undervisning, der kan man 
ikke gå ind og sige: du skal gøre det på den og den måde. Ja, det kunne man godt, 
men jeg tror, at anvendelse af IT skal bero på, at den enkelte lærer har et personligt 
engagement i at tilrettelægge tingene på en bestemt måde med bestemte 
hjælpemidler.’ 

 
Projektets filosofi har, i forlængelse heraf, været alene at stille noget til rådighed for lærere og 
elever, ikke tvinge dem til noget. 
 
Som vi tidligere har været inde på under afsnittet om ledelse og ejerskab får en sådan strategi 
fra projektets side, når den følges af en passiv lokal ledelse, imidlertid negative konsekvenser 
for projektets gennemførelse, selvom lærerne ovenfor her udtrykker tilfredshed med den 
ustyrede eksperimenterende facon. Vi skal nemlig ikke glemme, at der også i projektet er 
lærere, der slet ikke kommer i gang, eller ikke får så meget ud af det, eller bare føler sig sat ud 
på et sidespor. Projektet kan på den måde – uden selv at ville det - få karakter af at være ’et 
projekt for dem, som vil og kan’ – især når man medtænker projektets ovenfor fremhævede 
svage efteruddannelsesdimension. 
 
Én af de ’glemte’ udtrykker det på denne måde: 
 

’Vi fik projektet ned ovenfra uden rigtigt at ville. Men dem, der er bidt af det, har fået 
en masse ud af det. Og vi, som ikke er hundrede procent bidt af det, vi får det ud af 
det, som vi magter.’ 

  
I den pædagogiske del af projektet må man dog konkluderende sige, at DDN-projektets 
eksperimenterende filosofi kommer nogenlunde helskindet igennem uafhængigt af den lokale 
ledelses karakter – formodentlig fordi den spejler et generelt kulturtræk ved gymnasiet, 
nemlig at her overlades pædagogikken til den enkelte lærer. Summa summarum kan man med 
god ret sige som to af de interviewede: 
 

’I mange år har IT været et guds givet værktøj, uden at man vidste hvorfor. Med 
erfaringerne fra projektet kan man nu se nogle konturer.’ 
 
’Hvis meningen var at sætte skub i anvendelsen af IT i undervisningen, så synes jeg 
godt nok, at det har flyttet meget. Men så derfra til at tro, at man har fundet de vise 
sten. Men jeg synes, det har flyttet meget, og det var det, der skulle til. For inden da, 
hvor man forventede, at lærerne selv købte en pc, jamen så var der nogen der gjorde 
det. Men altså, det generelle billede er, at mange er kommet med. Altså jeg kan more 
mig over mange af mine gamle kolleger i dag, som begynder mere og mere at bruge 
IT. Så det har da flyttet meget.’ 
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Man bemærker dog, at kun én af de interviewede taler om, at projektet har ført til øget 
pædagogisk diskussion på skolen. 
 
Projektets organisatoriske del indeholder, som evaluator ser det, fire dele – omend indtil flere 
af disse viser sig at være nok så små: Udvikling af administrative værktøjer, formulering af 
fælles holdninger, videndeling og skolesamarbejder.   
 
Den administrative værktøjsside vurderes, som tidligere nævnt, meget positivt af de 
interviewede. Opslag på nettet omkring skema, vikar, fravær osv. letter dagligdagen meget for 
den enkelte lærer. Der er ingen tvivl om, at projektet har lagt endog meget arbejde i denne del. 
Den opleves til gengæld så også meget positivt af deltagerne i projektet. 
 
De interviewede lærere giver næsten ikke udtryk for, at DDN-projektet har betydet diskus-
sion/vedtagelse af nye skolepolitikker, visioner omkring hvor man vil hen, fælles holdninger 
til IT/pædagogik o.l. Kun én af de interviewede lærere siger, at det under projektet er blevet 
skærpet, hvad skolens mål omkring inddragelse af IT er, samt at der i forbindelse med 
projektet er vedtaget etiske regler for den virtuelle kommunikation. Man må altså konstatere, 
at den politik/-visionsformulerende del af projektet er næsten fraværende på skoleplan, 
selvom den i litteraturen er erkendt at være en vigtig del af moderne skoleudvikling (Fullan 
2001) og forandringsledelse (Nielsen 2003). 
 
Omkring videndeling, som er behandlet nærmere ovenfor under tema 3, er resultatet af 
projektet, at den klart har fungeret bedst internt. På tværs af skolerne har både projektets måde 
at gribe det an på, kulturelle barrierer og psykologiske barrierer betydet meget lavere 
videndeling end forventet. Heller ikke internt kan man imidlertid tale om, at DDN-projektet 
har været et isbryderprojekt – medmindre man under videndeling tager det at sende 
småmeddelelser til hinanden med også, for her har næsten alle oplevet en markant forbedring. 
 

’Det, der virkelig har sat gang i vores skole, er det med FirstClass. Interne med-
delelser mellem lærerne – og nu også udadtil. Det har virkelig sat skub i mange ting.’ 

 
Forklaringen på den interne - mere substantielle - videndelings manglende løft skal givet igen 
søges i den lokale ledelses karakter, som på det organisatoriske område får endnu mere 
afgørende betydning end på det pædagogiske, fordi der på det organisatoriske område i 
modsætning til det pædagogiske ikke er nogen etableret kulturel struktur at falde tilbage på, 
hvis ikke rektor tager over. Hvis ikke rektor er initierende omkring videndeling, 
teamsamarbejde o.l., sker der ikke noget – hvad enten man bruger IT eller ej. Projektet kunne 
med fordel have tematiseret organisatoriske aspekter – som ikke har karakter af administrative 
værktøjer og rutiner, selvom det selvfølgelig er den enkelte rektors både ansvar og opgave at 
stå for dem i praksis. 
 
Skolesamarbejder har i projektet fungeret godt på delprojektniveau, blandt datavejlederne, 
systemadministratorerne og, som de af interviewpersonerne, som samtidig er rektorer, 
påpeger, også på rektorniveau. For de ’almindelige’ lærere refereres ikke særlige effekter af 
projektet her. 
  
Man må konkludere, at projektet har resulteret i et væld af pædagogiske omstillingsaktivite-
ter, men udført af enkelte lærere og af delprojekter. På det organisatoriske felt er det mere så 
som så med aktiviteterne, når man ser bort fra det mere værktøjs- og rutineprægede, som til 
gengæld vurderes som en stor succes. I begge tilfælde er kombinationen af projektets 
eksperimenterende filosofi og den lokale ledelses karakter formentlig en vigtig 
forklaringsparameter. 
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Delkonklusion 4:  
Omstilling - teknologisk, pædagogisk og organisatorisk 
DDN-projektet er omstillingsmetodisk et eksempel på et meget stort, løst styret eksperi-
mentelt anlagt projekt. Mange, der har hørt om projektet, vil sikkert studse over denne karak-
teristik, fordi projektets ‘rygte’ er, at det er et topstyret prestigeprojekt. Det kan man imidlert-
id ikke læse ud af hverken ansøgningen eller processens forløb, som den afspejler sig gennem 
de foretagne interviews. Tværtimod er evaluators konklusion på grundlag af interviewene 
samt egne erfaringer med store pædagogisk/organisatoriske IT-omstillingsprojekter, at DDN-
projektet kunne have haft gavn af endnu mere fokus på styring. 
 
Projektets tekniske/administrative/infrastrukturelle niveau udmærker sig ved at være meget 
tydeligt til stede i projektet for alle. Det er i høj grad styret centralt fra af den samlede 
rektorforsamling. Det fører frem til konkrete resultater i form af administrative teknologiske 
værktøjer, som deltagerne vurderer til at være meget nyttige og lette at bruge. Dette niveau i 
projektet vurderes af de interviewede i overensstemmelse hermed gennemgående som en stor 
succes. 
 
Projektets fagligt-pædagogiske niveau har i høj grad været overladt til lærernes eget initiativ 
og selvforvaltning – dog med etablering af en teknologisk videndelingsstruktur i FirstClass fra 
projektets side. Resultatet heraf er blevet, som det fremgik mest tydeligt af tema 1, et flimmer 
af en masse forskellige usammenhængende, men hver især meget interessante erfaringer, 
produkter og forsøg, som ofte kun den enkelte lærer eller hans nærmeste kender til. Samtidig 
må man erkende, at ikke alle lærere er kommet i gang, ikke alle har fået nok ud af projektet, 
og nogle føler sig direkte sat ud på et sidespor. Det skal dog pointeres, at den sidste gruppe 
ifølge interviewundersøgelsens resultater kun beskriver et mindretal. Derfor kan man egentlig 
både spørge, hvorfor det er gået så godt, selvom man i høj grad har ladet være med at styre 
den fagligt-pædagogiske del fra rektorernes side, og samtidig spørge, om ikke man kunne 
have fået endnu bedre resultater med bedre styring?  
 
Det første spørgsmål mener evaluator skal besvares med, at gymnasiets overleverede tradition 
for, at lærerne er dem, der alene og på individuel basis tager sig af det fagligt-pædagogiske, 
har gjort, at så mange erfaringer med IT i forhold til forskellige dimensioner af det fagligt-
pædagogiske felt er gjort i projektet, som det jo faktisk er tilfældet. Men projektet ville have 
kunnet fremvise et endnu bedre resultat, hvis man havde kombineret denne selvforvaltning 
med lokale ledelser, der systematisk på alle skoler havde vist synlig, støttende og løbende 
interesse for lærernes små og større projekter. Lærere søger, som også Heises (1998) under-
søgelse af lærerliv i gymnasiet og Dolin & Ingerslev (2001) viser, anerkendelse af deres 
daglige indsats – især i forsøgsarbejder. Hermed er besvarelsen af det andet spørgsmål 
påbegyndt. 
 
DDN-projektet har, som nævnt flere gange og som dokumenteret i de tidligere temaer, 
resulteret i et væld af erfaringer med IT brugt pædagogisk. Skulle dette resultat have været 
bedre, måtte man kræve, at erfaringerne i høj grad udgjorde et hele, at endnu flere deltagere 
var involveret, og at dem, der var med, følte deres arbejde (endnu) mere værdsat, end de 
oplever, det har været tilfældet. Evaluator kan kun se ’bedre ledelse’ som noget, der ville 
kunne have sikret dette. Fra centralt hold kunne være udarbejdet en fælles pædagogisk-
didaktisk model og begrebsverden, som alle kunne tænke sig ind i forhold til og bidrage til at 
fylde med IT-erfaringer. Fra den lokale ledelse kunne være initieret og stimuleret til løbende 
pædagogiske diskussioner, som ville have kunnet bygge bro mellem den centrale model og 
begrebsverden og de individuelle erfaringer.  
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DDN-projektets organisatoriske niveau har igen kørt anderledes end både det tekniske og det 
pædagogiske niveau. Styringen her har fra projektets side været overladt til den lokale rektor, 
som har siddet alene med ansvaret, fordi lærerne ikke på samme måde opfatter 
organisatoriske spørgsmål som deres gebet. Det betyder til gengæld, at projektet er endnu 
mere sårbart her end på det pædagogiske niveau, hvorfor der også her er virkelig stor forskel 
skolerne imellem på, hvad der er sket på det organisatoriske niveau i løbet af projektet. Hvis 
den lokale leder ikke har taget organisatoriske initiativer omkring teamarbejde, videndeling 
osv., er der ikke rigtig sket noget. I de tilfælde, hvor man kan karakterisere rektor som en 
dynamisk forandringsleder, der anlægger et andet syn på gymnasieorganisationen end den 
traditionelle fagbureaukratiske organisationsmodel og derved også kommer ud over denne 
models indbyggede konfliktpotenitaler, er både det interne samarbejde og den interne 
videndeling øget. 
 
De interviewede læreres samlede vurdering af DDN-projektet er ved dets afslutning 
gennemgående meget positiv, selvom der er forskellige måder at begrunde denne evaluering 
på. Interessant er det dog, at næsten ingen anser projektet for en succes, fordi det har nået sine 
formulerede mål. Dem kan de for øvrigt nærmest ikke huske. Personligt afkast eller det, at 
Gymnasiereformen nu kommer og viser lærerne, at arbejdet i projektet har været meget 
nyttigt og fremadrettet, er langt stærkere argumenter for den enkelte lærer. Måske var det i 
virkeligheden også lige netop dette, der var projektets mål. 
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Konklusion og perspektivering 
Interviewundersøgelsens resultater er fremlagt ovenfor i form af fire delkonklusioner, der 
følger de fire analysetemaer, som evaluator har formuleret på grundlag af dels projektet egne 
målformuleringer, dels hvad der ’rører sig’ i de sammenhænge, som DDN-projektet 
indskriver sig i.  
 
Delkonklusionernes indhold skal ikke gentages her. I stedet for henvises til dem, og her gives 
i stedet en mere overordnet, ret kortfattet formulering af, hvad undersøgelsen har lært os om 
IT og IT-omstilling i gymnasiesammenhæng. 
 
Denne undersøgelse, der baserer sig på interviews med 26 lærere fra alle nordjyske 
gymnasier/HF-kurser, som har deltaget i DDN’s gymnasieprojekt, viser helt generelt, at IT 
kan fungere som løftestang for og støtte til både infrastrukturel, administrativ, faglig-
pædagogisk og organisatorisk udvikling i gymnasiet.  
 
Det konkrete DDN-projekt har på det infrastrukturelle område betydet et stort løft og vurderes 
af de interviewede lærere som en stor succes. Man skal dog huske på, at infrastruktur ikke er 
en neutral størrelse. Med en given infrastruktur fremmes visse handlingsmuligheder, andre 
besværliggøres eller udelukkes måske helt. Et aspekt som ’den ikke-neutrale infrastruktur’ ses 
ikke at have været diskuteret i projektet. Enkelte lærere gør desuden opmærksom på, at man 
måske burde have overvejet en mere professionel support og drift lokalt på de enkelte skoler 
end man har forladt sig på ved at bruge lokale datavejledere. Kritikken er ikke en kritik af 
datavejlederne, idet den formuleres af en datavejleder, der selv ser problematikken. 
 
Administrativt har projektet også betydet et stort løft, idet de udviklede administrative 
teknologiske værktøjer opleves af lærerne som både en stor serviceforbedring og en lettelse. 
Ligeledes har den systematiske brug af elektronisk kommunikation, som projektet har 
medført, betydet øget og mere fleksibel intern kommunikation mellem lærerne, hvorved 
fælles koordinering o.l. er gjort meget lettere. Elektronisk kommunikation kombineret med 
intranet med referater, regler osv. har desuden betydet nedsat tidsforbrug til møder, bedre 
møder og højere informationsniveau. 
 
Projektet har prioriteret det administrative områdes understøttelse med IT. Det fremgår bl.a. 
af, at der er udviklet de nævnte værktøjer, samt af at dette område – sammen med 
etableringen af den fælles infrastruktur – har en meget tydelig placering i projektet og styres 
centralt fra af alle rektorer i forening. På dette punkt mener evaluator, at projektet har 
prioriteret strategisk klogt. Ved bevidst og styret at udvikle den administrative side til et højt 
teknologisk niveau, bliver der hermed skabt et fælles spejl, som alle lærere og elever kan 
spejle sig i – eleverne kan også bruge de udviklede faciliteter – og hvor de i praksis kan se 
demonstreret, hvad det er for en kultur, skolen er ved at træde ind i med netværksamfundets 
opståen: en kultur, hvor man som borger selv skal/kan finde ud af ting, selv skal være aktiv, 
institutioner skal være åbne og tilgængelige og effektive, og hvor brug af IT er en naturlig 
ting. En god administrativ organisation virker på den måde motiverende for både lærere og 
elever. 
 
På det fagligt-pædagogiske område er der i interviewene fremkommet eksempler på et væld 
af erfaringer, som viser IT som fremmende for elevernes læreprocesser og kompetence-
udvikling i alle læringsrum. På tværs af de forskellige læringsrum kan IT støtte tre helt 
centrale dimensioner i god og fremadrettet læring. For det første kan IT i høj grad støtte 
læreprocessernes kommunikative dimension. Den elektroniske kommunikation opleves både 
af lærer og elever at støtte alle former for læreprocesser – lige fra det mest traditionelle 
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scenarium i form af læreroplæg fulgt af diskussion i klassen til forskellige projektscenarier. 
For det andet opleves IT som en stor hjælp som leverandør af ressourcer til alle former for 
læreprocesser, det være sig via søgninger på nettet, udvikling og brug af specielle materiale-
databaser, faglige hjemmesider, datasæt fra virkeligheden, træningsprogrammer, andre 
værktøjer m.m. For det tredje kan IT på tværs af alle læringsrum hjælpe med at åbne skolens 
verden imod samfundet udenfor – gennem hjemmesider, elektronisk kommunikation m.m. - 
og på den måde bidrage til, at elevernes viden og færdigheder kan omsættes til både faglige 
og mere brede kompetencer.  
 
På det organisatoriske område opleves IT i projektet i høj grad som en slumrende ressource 
for en senere udvikling af samarbejdsorganisationer og organisatoriske læringsmiljøer internt 
på den enkelte skole og regionalt. Her kan projektet altså ikke i samme grad fremvise 
konkrete resultater som på de andre områder, men det er en gennemgående oplevelse, at 
DDN-projektet har sat noget i gang. Efter evaluators vurdering, som bygger på kendskab til 
mange lignende forsøg og til forskningsverdenens diskussioner og resultater på feltet IT-
omstilling, skal der imidlertid andet end tid til at få den slumrende ressource til at vågne. Tre 
typer initiativer vil være vigtige.  
 
For det første initiativer, der sigter mod en bearbejdning og udvikling hos den enkelte lærer 
og de samlede lærerkollegiers selvforståelse og professionsforståelse. For det andet initiativer, 
der sigter imod en pædagogisk-didaktisk italesættelse af, hvad de indsamlede erfaringer i 
projektet viser, og hvilken helhed de danner tilsammen. Endelig for det tredje 
efteruddannelsesaktiviteter af både kulturbearbejdende, pædagogisk/didaktisk og teknologisk 
karakter. Alt dette kræver ledelsernes bevågenhed, så at forandring kan igangsættes mere 
systematisk på skoleplan, lokal modstand bearbejdes (Steensen 2003) og en levende og 
energisk lærerkultur etableres (Hargreaves 1994).  
 
Der er dog ingen tvivl om, at DDNs gymnasieprojekt samlet betragtet har bragt 
betydningsfulde erfaringer og resultater til både deltagerne og regionen i et bredere 
perspektiv. At der samtidig er noget at arbejde videre med, kan jo kun glæde alle i Det 
Digitale Nordjylland som en lærende region. 
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Bilag 1: Interviewguide til telefoninterviews 
 
 
Interviewet indledes med nogle generelle spørgsmål.  
 
Derefter er der spørgsmål til: 
1)      Omstillingsmetoder – en overordnet vurdering 
2)      Omstillingensprocessen – metodisk og indholdsmæssigt 
3)      Omstillingens mål og resultater 

 

Generelle spørgsmål – om den interviewede og om perioden umiddelbart før projektet 

1) Hvor gammel er du? 

2) Hvilke fag underviser du i? 

3) Hvor mange år har du undervist som gymnasielærer? 

4) Hvordan vil du betegne din IT-erfaring?  

 Lærere, der ikke har deltaget i et delprojekt Lærere, der har deltaget i et delprojekt 
5) I forbindelse med at du som lærer fik 

information om, at skolen skulle indgå i 
DDN - projektet har du da deltaget i 
aktiviteter eller tiltag for at være forberedt 
og klar til projektet? (møder, kurser, andet)

Hvad er titlen på det delprojekt, du har 
deltaget i? 

6) Hvis du har deltaget i sådanne tiltag, hvad 
har de så drejet sig om? 

Hvad er din rolle i delprojektet? 
(leder/deltager) 

7) Hvis du har deltaget i sådanne tiltag, hvem 
er så kommet med forslag til og har sørget 
for deres gennemførelse (lærere, ledere)? 

Hvem sørgede for, at delprojektet blev 
igangsat og gennemført? 

8)  Hvilke ventuelle overvejelser eller 
konkrete tiltag har I gjort jer, for at 
delprojektet kunen blive et DDN-projekt? 

9)  Hvilke evnetuelel informationer har 
du/projektgruppen fået som baggrund for 
at deltage i delprojektet? (møder, kurser, 
andet) 
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Omstillingsmetoder1  - en overordnet vurdering 

1) Hvad mener du har fungeret som drivkræfter for IT-omstillingen? 

2) Hvordan er disse drivkræfter etableret?  

3) Hvad har fungeret som eventuelle barrierer? 

4) Hvordan er barrierer fjernet? 

  

Omstillingsprocessen2 – metodisk og indholdsmæssigt 

1) Hvilke aktiviteter har I sat i gang i projektet? 

2) Har der været foretaget omstillingstiltag rettet mod læreromstilling (lærerne som personer, 
som professionelle) ? I så fald hvilke? 

2) Har der været foretaget omstillingstiltag rettet mod omstillingen af undervisningen? I så 
fald hvilke? 

3) Har der været foretaget omstillingstiltag rettet mod omstilling af fagene (indhold, metode, 
grundlag)? I så fald hvilke? 

4) Har der været foretaget omstillingstiltag rettet mod omstilling af eleverne? I så fald hvilke? 

5) Har der været foretaget omstillingstiltag rettet mod skolen? I så fald hvilke? 

6) Hvad kan sammenfattende siges har været i fokus for IT-omstillingen:  Omstilling af 
personer: lærere/elever? Omstilling af aktiviteter: undervisning/fag? Hvorfor har fokus været 
sådan? 

7) Hvordan har du oplevet den proces I har gennemgået i (del)projektet? 

8) Hvordan vil du vurdere den måde IT - omstillingen har været grebet an på i (del)projektet? 

 

                                                 
1 For det generelle DDN-projekts vedkommende, hvis læreren ikke har deltaget I et delprojekt. 
For delprojektets vedkommende, hvis læreren har deltaget I et delprojekt. 
2 Samme som forrige fodnote. 
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Omstillingens mål og resultater3 

 Lærere, der ikke har deltaget i et delprojekt Lærere, der har deltaget i et delprojekt 
1) Ved du hvilken IT-omstilling der på din 

skole har været ønske om at gennemføre 
konkret? 

Hvad har været det IT-omstillingsmæssige 
formål med delprojektet? 

2) Hvordan (af hvem og på hvilken måde) er 
omstillingsmålene på skolen blevet 
defineret, besluttet, igangsat, gennemført, 
evalueret? 

Hvem fik ideen til delprojektet? 

 3) Hvilke resultater mener du der helt konkret er kommet ud af projektet på din skole for 
lærerne? 

 4) Hvilke resultater mener du projektet har skabt i forhold til undervisningen? 

 5) Hvilke resultater mener du der helt konkret er kommet ud af projektet på din skole for 
eleverne? 

 6) Hvilke resultater mener du projektet har skabt i forhold til fagene? 

 7) Hvilke resultater mener du projektet har skabt for skolen som sådan? 

8) I tilfælde af, at du ikke mener der er kommet nogle resultater ud af projektet, hvad mener 
du så kan være årsagen til dette? 

10) Hvad er din vurdering af, om IT-omstillingen er lykkedes (er målene nået – hvis nej 
hvorfor ikke)?  

 11) På baggrund af de erfaringer du har fået fra IT – omstillingsprojektet, hvad er så din 
vurdering af  hvilke konkrete udfordringer i gymnasieskolen IT kan hjælpe os med at løse? 

12) Afslutningsvis vil vi bede dig om en status på hvor langt I her ved projektets afslutning er 
nået i forhold til at inddrage IT som hjælper til løsning af gymnasiets udfordringer - hvor er I, 
hvor langt er der igen, hvad skal der til for at løse udfordringerne helt? 

13) Har du øvrige kommentarer til DDN-projektet og evalueringen heraf? 

 

                                                 
3 På henholdsvis projekt- og delprojektplan – alt efter om læreren har deltaget I et delprojekt eller ej. 
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Bilag 2: Interviewguide til hovedinterviewrunden 

 

Note: 
Med beskriv i det følgende opfordres de til at beskrive både,  

• hvad deres skole har gjort på pågældende område og 
• hvad de personligt konkluderer på baggrund heraf 

 
Hvad oplever du, at der er kommet ud af DDN-projektet?4 
 

1. I forhold til undervisningen? Beskriv 
Er der kommet mindre traditionel klasseundervisning? Beskriv hvad der er kommet i 
stedet 
(F.eks. projektarbejde, virtuelle arbejdsformer?) 
Er den traditionelle klasseundervisning bevaret, men ændret? Beskriv hvordan 
Evalueres der som tidligere eller er der sket ændringer her? (F.eks. mere 
procesevaluering via brug af dokumentation i FirstClass el.l.) 
 

2. I forhold til elevernes læreprocesser? Beskriv 
Er de blevet mere individuelle? Eller det modsatte, dvs. mere samarbejdende? Eller 
begge dele? Beskriv hvordan 
Er eleverne blevet mere aktive, motiverede, engagerede, nysgerrige, selvstændige, 
ansvarlige? Beskriv 
Med andre ord er der tegn på, at IT kan hjælpe os med at gøre eleverne til 
’studerende’? 
 

3. I forhold til det, eleverne lærer (deres kvalifikations/kompetenceudvikling)? Beskriv 
Lærer eleverne noget andet/mere/nyt? Beskriv 
(Kan man sige, at deres almendannelse er fornyet? Og at IT har kunnet bidrage hertil? 
Hvordan?) 
Giver IT mulighed for at tilpasse indhold mere til det, unge har brug for? Og det de 
vil? Beskriv hvordan 
 

4. I forhold til lærerarbejdet? Beskriv 
Har dit lærerarbejde ændret sig? Beskriv hvordan 
Arbejder du mere sammen med andre fag end før? Beskriv hvordan 
Har du brugt IT i klassen (til undervisningen) eller derhjemme (til forberedelse)? 
 

5. I forhold til fagene? Beskriv 
Har IT, som du har oplevet det i DDN-projektet, bidraget til ændringer i fagene? 
Beskriv hvordan 
Har IT kunnet støtte den måde, man tænker fag på og arbejder med fag på i 
gymnasieskolen? Beskriv 
(F.eks. at kunne opnå et større samspil mellem de enkelte fag; at kune få 
naturvidenskab tydeligere på banen)  

                                                 
4 For ikke-delprojektdeltagere menes hermed ‘det generelle DDN-projekt’ 
For delprojektdeltagere menes hermed I første omgang ‘egen delprojekt’, I anden omgang ‘det generelle DDN-
projekt’ 
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Har I nået, det I ville med DDN-projektet? 

 
Kun for delprojektdeltagere: 
1. Hvad var det, I ville med jeres delprojekt – hvis du skulle sige det i dag? 
2. Er dette nået? 
3. Hvorfor/hvorfor ikke? 

 
For alle: 
1. Hvad var det, I på din skole ville opnå med det generelle DDN-projekt – hvis du 

skulle sige det i dag? 
2. Var der fælles fodslag omkring, hvad skolen ville? 
3. Var skolens mål kendt for dig? 
4. Er jeres mål med det generelle DDN-projekt nået i dag? 
5. Hvorfor/hvorfor ikke? 
 
 

ITs potentialer i gymnasiet/HF – med baggrund i oplevelserne fra DDN-
projektet 
 
1. Hvad har DDN-projektet – det generelle og/eller delprojektet - lært dig om, hvad IT kan 
bruges til i gymnasiet/HF? Beskriv 
 
2. Er du blevet klogere på, om/hvordan IT kan bruges til: 

- at optimere de eksisterende undervisningsformer? Beskriv hvordan 
Hvad med materialesiden – har IT optimeret den? Beskriv hvordan 

- at indføre nye undervisningsformer? Beskriv hvilke og hvordan 
Hvad med mere selvstændigt arbejde, gruppearbejde, videndeling, kommunikation 
osv.? 

 
3. Er du blevet klogere på, om/hvordan IT kan bruges til: 

- at styrke den enkelte elevs muligheder for få et gymnasieforløb, der passer ham/hende 
(i form og indhold)? Beskriv 

- at styrke elevernes tilegnelse af nye mere tidsvarende kompetencer? Beskriv hvilke og 
hvordan 

- at gøre elevernes samarbejde bedre? Beskriv 
- at ændre elevernes måde at arbejde på i gymnasiet/HF (mere aktivt, selvstændigt, med 

ansvar, fleksibelt, udadrettet,  ..) 
 

4. Er du blevet klogere på, omhvordan IT kan bruges til: 
- at ændre lærernes måde at arbejde på (mere konsulentagtigt, mere 

samarbejde/tværfagligt)  
 
5. Er du blevet klogere på, om/hvordan IT kan bruges til: 

- at ændre fagenes indhold og profil 
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Din overordnede vurdering af processerne i det samlede DDN- projekt  
 

1. Har videndelingen fungeret, som den burde?  
(På projektets hjemmeside siges: ’et fælles kommunikationssystem sikrer, at 
lærerne på de forskellige gymnasier kan udveksle ideer til fornyelse af 
undervisningen’ og om delprojekterne siges sammesteds: delprojekterne ’deler 
deres erfaringer med andre lærere via kommunikationssystemet’. Andetsteds 
siges: ’lærerne i dag har mulighed for at dele deres erfaringer via et amtsligt net’ 
og ’alle fag har deres egne tværskolekonferencer til den virtuelle videndeling’. 
Fungerer dette?) 
Er videndelingen øget med projektet? Blevet mere regional? Blevet mere tværfaglig? 
Der siges i papirerne ’skolerne ønsker at samarbejde i langt højere grad, end man har 
gjort hidtil’ 

2. Har de nødvendige kompetencer været til stede for succes? 
3. Har skoleledelserne fungeret, som de burde? 
4. Har der været plads til eksperimenter? 
5. Har projektformen fungeret som en god måde at lave fornyelse på? På den enkelte 

skole? Regionalt? 
6. Er projektet nået i mål?  

På projektets hjemmeside står: ’de nordjyske gymnasier og HF-kurser (har) sat alle 
sejl til for at bringe sig i front, når det gælder om at finde nye veje til en 
hensigtsmæssig anvendelse af IT i undervisningen’ og ’en række ildsjæle på 
gymnasierne udvikler og afprøver nye veje i undervisningen  vha. IT’ (delprojekterne) 
og ’de flest af visionerne i det Virtuelle Gymnasium  er faktisk allerede gennemført i 
Nordjylland’ samt endelig ’det er hermed målet at kunne bringe de nordjyske 
gymnasier og HF-kurser op på et pædagogisk og teknologisk niveau, der kan tjene 
som forbillede for resten af landet og også for resten af Europa’. 

 
 


