
Gymnasieklassers 
Facebookgrupper 
favner fester og 
faglighed

Af Maj Juni

Det er søndag aften, og 2.Z har afleve-
ring i dansk mandag morgen. Men 
Emma kan ikke finde opgaven, og 
Jesper er i tvivl om, hvordan teksten 
skal fortolkes. Hvad gør de? Skriver 
til læreren? Nej, det er for pinligt. 

Ringer til en af de andre fra klassen? Sandsynligvis 
ikke. Til gengæld er der stor sandsynlighed for, at de 
går på Facebook og skriver deres spørgsmål i en tråd i 
klassens Facebookgruppe. Det viser et forskningspro-
jekt fra Aarhus Universitet. Empirien er hentet blandt 
1.463 gymnasieelever og flere end 3.000 posts og 
15.000 svar i Facebookgrupper for gymnasieklasser.

”Da vi begyndte at undersøge Facebookgrupperne, 
troede vi, det var noget meget socialt, der foregik. Men 
vi kan se, at eleverne rent faktisk bruger hinanden til 
at hjælpe med at lave lektier, forstå opgaver og klare 
formalia. Alt fra studietekniske ting som tekstlæng-
der til løsningsmuligheder på opgaver. Og eleverne 
giver udtryk for, at det ikke er uvæsentligt for dem,” 
fortæller lektor Christian Dalsgaard fra Center for 
Undervisningsudvikling og Digitale Medier (CUDiM), 
Aarhus Universitet.

Dalsgaard og forskerkollegerne fik øje på 
Facebookgruppernes betydning for gymnasieelever-

nes læring i forbindelse med et forskningsprojekt 
i 2012. Flere elever fortalte, at de brugte lukkede 
Facebookgrupper, som de havde lavet på eget initiativ 
uden om læreren. 

”Vi ville gerne se, hvad der rent faktisk skete, så vi 
tog i 2013 og 2014 nogle runder, hvor vi fik lov til at få 
adgang til grupperne og kigge på, hvad det var for en 
kommunikation, der fandt sted.”

Et tredje rum mellem skole og fritid
Typisk skelner forskerne mellem formelle rum og 
uformelle rum. De institutionelle rum som eksempel-
vis Lectio bliver ofte underviserens og skolens rum 
og har formel karakter, mens de personlige rum som 
værktøjer til notetagning og lignende er individuel 
praksis og et uformelt rum.  

”Man skulle tro, Facebookgrupperne var et ufor-
melt rum, men det giver ikke mening i forhold til den 
måde, det bliver brugt. I stedet for kan vi se, at det er 
et tredje rum mellem det formelle og uformelle. Der 
er skolearbejde, fritid og privatliv, og så er der de her 
grupper, som er et tredje sted,” forklarer Christian 
Dalsgaard og tilføjer, at eleverne i det tredje rum 
indsluser alt, der handler om at være gymnasieelev. De 
taler om skole, lektier, fester og hjælper hinanden med 
at skabe identiteten som gymnasieelev. De får indblik 

Lectio og Ludus kan ikke konkurrere med Facebook, når det gælder 
om at få elever til at kommunikere med hinanden om faglighed og 
studieteknik. Et forskerhold har fået adgang til fem gymnasieklassers 
ellers lukkede Facebookgrupper, og tendensen er klar: 
Kommunikationen på de sociale medier er med til at danne de unge 
til at være gymnasieelever.
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i, at der er andre, som er i tvivl om opgaverne eller 
kæmper med lektierne. 

”På nogle måder et det et unikt rum, fordi alle kan 
være med. Der foregår også meget på sociale medier 
og sms og i frikvartererne, men det sker i mindre grup-
per. I de grupper, vi fulgte, var det ikke alle, der deltog 
lige meget, men alle havde adgang, og vi så nogle 

meget velfungerende grupper, der virkede, som om de 
kunne løfte og hjælpe hinanden.”

I undersøgelsen talte forskerne også med 148 gym-
nasielærere, og i enkelte tilfælde spurgte forskerne 
læreren, hvor aktive og dygtige eleverne var, og hvor-
dan deres sociale status i klassen var. Her viste sig en 
række overraskende sammenhænge mellem faglighed 
og Facebook.

”De elever, lærerne vurderede som socialt ledende, 
var også dem, der skrev mest inde på Facebook. 
Men der var også eksempler på nogle, som lærerne 
udpegede som stille, der var meget aktive på Facebook 
og havde en understøttende koordinerende rolle. 
Der kom nogle kompetencer på banen, som ellers 
ikke var synlige i klasseværelset,” forklarer Christian 
Dalsgaard.

Sniksnak skaber kontakt
Betyder det, at lærerne i højere grad skal trække på 
Facebookgrupperne i undervisningen? Her mener 
Dalsgaard, at det er vigtigt at fastholde det tredje rum 
dels som et sted, hvor læreren ikke er til stede, og dels 
som et sted, der er midt imellem.

”Man kan sagtens kritisere Facebookgrupperne og 
sige: ’vi gider ikke have sniksnak i et fagligt rum’, men 
det er en fejltagelse. Der bliver også fortalt en vits eller 
snakket om, hvem der lavede hvad i weekenden i det 
fysiske klasseværelse. At etablere rene rum er ikke en 
naturlig måde at kommunikere på. Rene rum er kun-
stige, men blander man billederne af lørdagens fest 
med et spørgsmål om, hvem der også hader dansksti-
len og ikke kan finde ud af den, så opstår der en mere 
behagelig, naturlig kommunikation,” forklarer han. 

”Det er en kommunikation, som har smidighed 
sammen med det asynkrone i, at man kan sende frem 
og tilbage, lige meget hvor man er. Det kan både styrke 
et sammenhold i en klasse, der fungerer godt, mens 
det i en klasse, der ikke fungerer så godt, kan være 
med til at holde kontakten i gang. Derfor er det også 
vigtigt, at man ikke kun har faglig kommunikation. Det 
at være i klassen bliver trukket ud over længere tid 
med Facebookgrupperne,” siger Christian Dalsgaard.

Eleverne kan godt blive endnu bedre til at bruge 
hinanden fagligt i grupperne, men hvis gymnasiet skal 
kvalificere den faglige kommunikation, skal det være 
indirekte. Det handler netop om IKKE at formalisere 
det tredje sted, understreger Christian Dalsgaard og 
tilføjer, at det er en grundlæggende ny måde at kom-
munikere på.

”Jeg tør ikke sige, om det har gjort tingene nem-
mere, men det var i hvert fald umuligt at kommuni-
kere sådan før.”

Styrken i en delende kultur
Tilbage hos Emma og Jesper fra 2.Z, der sidder og 
sveder over lektierne søndag aften, er spørgsmålet: 

OM UNDERSØGELSEN
Forskerne fra Aarhus Universitet fulgte fem klassers Facebookgrupper 
ved at få adgang til dem af eleverne og kigge på kommunikation bagud-
rettet. Eleverne var altså ikke opmærksomme på, at forskerne senere 
ville kigge med, da de skrev deres indlæg. Den mest aktive gruppe havde 
i perioden 31.8.2011 - 22.5.2013 postet 950 indlæg, 4430 kommentarer, 
hvilket svarer til 7 daglige kommentarer. Den mindst aktive klasse havde i 
perioden 2.11.2010 - 21.5.2013 postet 403 indlæg og 1749 kommentarer 
svarende til 1,9 daglige kommentarer.

FAKTA:  
FACEBOOK FREM FOR LECTIO OG LUDUS
”I hvilket omfang bruger du selv skolens egne systemer (fx Lectio, Ludus, 
Elevplan, Moodle, Firstcalss, Fronter, Blackboard eller andre) til at hjælpe/
få hjælp fra andre elever i forbindelse med lektier/opgaver?” 

”I hvilket omgang bruger du selv sociale medier (fx Facebook, Twitter osv.) 
til at hjælpe/få hjælpe fra andre elever i forbindelse med lektier/opgaver? 

Note: Det samlede procenttal giver ikke 100. Det skyldes afrunding af de enkelte tal.

ca. 28 procent  
’nærmest hele tiden’

ca. 39 procent ’ofte’

ca. 21 procent 
’af og til’

ca. 6 procent 
’sjældent’

ca. 5 procent ’aldrig’

ca. 28 procent af 
eleverne ’aldrig’

ca. 28 procent 
’sjældent’ ca. 21 procent 

’af og til’

ca. 12 procent 
’ofte’ 

ca. 10 procent ’nær-
mest hele tiden’.
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Hæver hjælpen fra Facebookgruppen det faglige 
niveau? Her er svaret et potentielt ja.

”Når en lærer deler en opgave ud og spørger 
eleverne, om alle har forstået den, så nikker eleverne 
typisk. Det er først den aften, de læser opgaven 
igennem, det går op for dem, at de har brug for hjælp. 
Og så kan de ikke få lærerens hjælp, men de kan 
hjælpe hinanden. Og hvis der sidder nogle, som ikke 
tør spørge, kan de være heldige, at andre har spurgt 
for dem. Det er svært at sige med sikkerhed, i hvor 
høj grad det hæver det faglige niveau, men det er en 
interessant ressource, og der er ofte situationer, hvor 
lærerne ikke kan forudsige, hvornår eleverne har brug 
for hjælp,” pointerer Christian Dalsgaard. 

Forskerne så også allerede tilbage i 2014 en tendens 
til, at eleverne i stigende grad kommunikerede via 
Facebookapplikation Messenger i mindre gruppebe-
skeder. Det er endnu ikke undersøgt, om tendensen er 
fortsat, men Christian Dalsgaard finder det sandsyn-
ligt. At gruppen bliver mindre, gør imidlertid også 
styrken ved den mindre, vurderer han.

”Måske kan gymnasiet skubbe endnu mere på for at 
få dem til at hjælpe hinanden, men det kommer også 
an på, hvordan en klasse fungerer, og om man får etab-
leret en åben kultur, hvor man deler noter, opgaver og 
svar,” siger han. 

Godt, skidt eller begge dele? 
Et oplagt kritikpunkt af Facebookgrupperne er, at vejen 
fra deling til at springe over, hvor gærdet er lavest eller 
ligefrem snyde, er væsentligt forkortet. Lærerne ved 
godt, at hvis eleverne skal oversætte en tekst i tysk, er 
der bare én, som skal gøre det, så har alle gjort det. Men 
her handler det om at være klar over, hvilke udfordrin-
ger man skal stille eleverne, mener Dalsgaard.

”Vi talte med en lærer, som sagde, at han tidligere 
ikke kunne give eleverne en gruppeopgave for som 
lektier. Men det kan han i dag. Så han var begyndt at 
udfordre eleverne på en ny måde. Eleverne er i dag 
i stand til at kommunikere, koordinere, samarbejde, 
planlægge og uddele en fælles opgave, de bliver stillet. 
De kan fx samarbejde om at skrive tekster i Google 
Docs, de kan diskutere i grupper på Skype, og de kan 

chatte og diskutere via Facebook – både synkront og 
asynkront. Dvs. at eleverne kan løse nogle andre typer 
af gruppeopgaver, end de kunne tidligere – selvom de 
sidder derhjemme og laver det om aftenen”.

Et andet kritikpunkt er, at ligesom skolen bevæger 
sig ind i hjemmet via sociale medier, bevæger de so-
ciale medier sig helt fysisk ind i skolen. Forskerne kan 
se på tidspunkterne for de forskellige indlæg, at ele-
verne formentlig sidder i tysk og skriver sammen om 
noget, der handler om engelsk. Er det virkelig noget, 
man ønsker sig som underviser, eller fjerner det fokus? 

”Det kommer nok an på, hvad man laver eller un-
derviser i. I mange tilfælde kan eleverne fx få noget ud 
af at slå et ord op, hvis læreren sagde noget, og eleven 
så var tabt, fordi det var pinligt at spørge. Men det kan 
også være, de sidder og koordinerer gymnasiefesten, 
lige som vi andre svarer på mails, når vi er til møder. 
Er det en selvstændig elev, eller skal vedkommende 
holdes fast i det fag? Det tør jeg ikke svare på. Men jeg 
vil være varsom med at smide computeren ud af klas-
selokalet, fordi man også fjerner de positive elemen-
ter,” siger Christian Dalsgaard, der mere end noget er 
imponeret over, hvor god forståelse eleverne viser for 
at kommunikere med hinanden, ikke bare om fester, 
men også om faglighed. X

CHRISTIAN DALSGAARD
Lektor ved Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier (CUDiM), 
Aarhus Universitet. Han forsker i, hvordan it og digitale medier kan under-
støtte læring, vidensformidling og kommunikation.

Han er netop begyndt på arbejdet med demonstrationsskoleprojektet 
DiDak – Digital Dannelse og Kompetenceudvikling (2017-2020) sammen 
med kolleger fra CUDiM. DiDak har fokus på at opbygge og indsamle viden 
og erfaringer på gymnasier, der anvender it og digitale læremidler innova-
tivt og succesfuldt.

 

Læs mere på gymnasieforskning.dk
 Ň Students’ use of Facebook for peer-to-peer learning: Christian Dalsgaard
 Ň Sociale medier i gymnasiet: Jesper Tække & Michael Paulsen
 Ň Teknologiens ulidelige lethed: Helle Mathiasen
 Ň If you can’t beat them, join them!: Michael Paulsen

Eleverne er i dag i stand til at kommunikere, koordinere, 
samarbejde, planlægge og uddele en fælles opgave, de bliver 

stillet. De kan fx samarbejde om at skrive tekster i Google Docs, 
de kan diskutere i grupper på Skype, og de kan chatte og diskutere 
via Facebook.”

Christian Dalsgaard
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