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Papirløs	  
v/	  Alexej	  Lomakin	  

	  
I	  gymnasieloven	  står	  der,	  at	  STX-‐uddannelsens	  formål	  er	  ’’	  at	  forberede	  eleverne	  til	  	  

videregående	  uddannelse’’	  (§2,	  stk.2).	  Dette	  var	  netop	  også	  målet	  med	  den	  papirløse	  klasse,	  der	  

gennem	  papirløse	  bøger,	  elektroniske	  tavlefiler	  og	  andre	  computerbaserede	  undervisningsmidler	  

skulle	  forsøge	  at	  kvalificere	  os	  til	  at	  komme	  videre.	  Nu	  her	  2	  ½	  år	  efter	  føler	  jeg,	  at	  jeg	  både	  i	  kraft	  

af	  de	  tilsigtede	  og	  afledte	  effekter	  af	  den	  papirløse	  undervisning	  har	  udviklet	  nogle	  kompetencer,	  

der	  har	  rustet	  mig	  til	  at	  komme	  videre	  og	  klare	  mig	  på	  en	  videregående	  uddannelse.	  Dette	  er	  dog	  

kompetencer,	  der	  er	  udviklet	  gennem	  en	  lang	  proces	  som	  papirløs.	  

	  

Da	  vi	  begyndte	  i	  den	  papirløse	  klasse	  august	  2010,	  havde	  jeg	  ikke	  gjort	  mig	  særlig	  mange	  tanker	  

om,	  hvad	  det	  indebar;	  det	  eneste	  jeg	  glædede	  mig	  til	  var	  at	  slippe	  for	  en	  tung	  taske	  med	  bøger.	  

Kort	  efter	  skolestart	  fik	  vi	  dog	  udleveret	  vores	  første	  e-‐	  og	  i-‐bøger.	  Det	  var	  selvfølgelig	  meget	  

spændende,	  men	  stemningen	  var	  også	  præget	  af	  pessimisme;	  hvordan	  skulle	  vi	  nogensinde	  holde	  

ud	  at	  læse	  så	  mange	  sider	  på	  en	  computerskærm?	  Med	  tiden	  gik	  fordelene	  ved	  e-‐	  og	  i-‐bøger	  dog	  

op	  for	  de	  fleste;	  det	  var	  meget	  nemt	  at	  markere,	  zoome	  ind	  og	  ud	  og	  hoppe	  rundt	  i	  begge	  

materialer.	  Særligt	  i-‐bøgerne	  synes	  jeg	  har	  været	  en	  enorm	  fordel,	  her	  er	  der	  mulighed	  for	  at	  se	  

videoer,	  finde	  ordforklaringer	  og	  hoppe	  rundt	  til	  forskellige	  referencer.	  Også	  muligheden	  for	  at	  

markere	  tekst	  og	  indsætte	  kommentarer,	  der	  syntes	  at	  være	  en	  funktion,	  der	  kun	  var	  forbeholdt	  

e-‐Bøgerne,	  er	  til	  stede	  i	  i-‐Bøgerne,	  hvis	  man	  bruger	  online	  markeringsprogrammet	  ’’Diigo’’.	  	  

	  

Udover	  de	  elektroniske	  bøger	  fik	  vi	  i	  starten	  også	  kendskab	  til	  Google	  Apps;	  særligt	  programmerne	  

Google	  Docs	  og	  Google	  Websites.	  Google	  Websites	  splittede	  allerede	  fra	  starten	  vandene;	  nogle	  

mente,	  at	  websiderne	  var	  bedre	  pga.	  muligheden	  for	  illustrationer,	  imens	  andre	  følte,	  at	  det	  

skabte	  forvirring,	  at	  materialerne	  lå	  andre	  steder	  end	  i	  Lectio.	  Dog	  nåede	  vi	  flere	  gange	  at	  lave	  

vores	  egne	  websites,	  og	  nogle	  af	  lærerne	  hang	  fast	  ved	  websites	  som	  deres	  foretrukne	  sted	  at	  

gemme	  materialerne.	  Når	  det	  så	  er	  sagt,	  så	  har	  det	  nok	  været	  Google	  Docs	  (nu	  Google	  Drev),	  der	  

har	  været	  det	  foretrukne	  program	  fra	  Google.	  I	  programmet	  kan	  man	  oprette	  et	  dokument	  til	  

tekstebehandling,	  tegning,	  regning	  eller	  til	  præsentationer,	  hvori	  over	  30	  mennesker	  kan	  arbejde	  
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sammen	  på	  en	  gang.	  Det	  blev	  hurtigt	  en	  vane	  at	  oprette	  et	  dokument,	  når	  vi	  skulle	  ud	  i	  

gruppearbejde.	  Dette	  har	  fungeret	  rigtigt	  godt,	  da	  det	  er	  blevet	  langt	  nemmere	  at	  arbejde	  

sammen	  både	  på	  skolen,	  men	  også	  derhjemme,	  hvor	  man	  har	  mulighed	  for	  at	  lave	  lektier	  

sammen,	  selvom	  man	  er	  vidt	  forskellige	  steder	  rent	  fysisk.	  Desuden	  er	  programmet	  blevet	  brugt	  i	  	  

forbindelse	  med	  større	  opgaver	  som	  dansk/historie-‐opgaven	  og	  afleveringer.	  Her	  har	  man	  kunnet	  

få	  hjælp	  igennem	  forløbet,	  hvilket	  har	  hjulpet	  på	  skrivekramper	  og	  rådvildhed	  i	  forhold	  til,	  hvordan	  

opgaverne	  skulle	  gribes	  an.	  	  

	  

Senere	  i	  forløbet	  fik	  vi	  udover	  større	  fortrolighed	  med	  de	  ovennævnte	  værktøjer	  også	  kendskab	  til	  

programmet	  Notebook,	  der	  er	  et	  program,	  hvori	  der	  kan	  skrives	  noter	  direkte	  fra	  tavlen	  ved	  brug	  

af	  et	  SMART	  Board.	  Programmet	  blev	  mødt	  med	  blandede	  følelser,	  da	  nogle	  ikke	  kunne	  få	  det	  til	  

at	  fungere.	  Dog	  har	  det	  vist	  sig	  enormt	  nyttigt	  i	  fagene	  fysik	  og	  matematik	  på	  grund	  af	  muligheden	  

for	  at	  lave	  figurer,	  og	  det	  har	  opvejet	  nogle	  af	  de	  vanskeligheder,	  der	  ellers	  har	  været	  i	  forhold	  til	  

at	  være	  papirløs	  i	  disse	  fag.	  Derudover	  har	  vi	  haft	  fagspecifikt	  papirløst	  arbejde	  i	  bl.a.	  dansk,	  

engelsk	  og	  historie;	  i	  dansk	  har	  det	  været	  gennem	  en	  papirløs	  gennemgang	  af	  en	  roman	  som	  e-‐

bog,	  lydfil	  og	  film,	  i	  historie	  har	  det	  været	  gennem	  udarbejdelsen	  af	  en	  video	  om	  et	  forløb	  om	  

middelalderen,	  og	  i	  engelsk	  har	  det	  været	  gennem	  virtuel	  undervisning	  i	  Google	  Docs	  og	  

udarbejdelse	  af	  grammatik-‐video,	  for	  blot	  at	  nævne	  nogle	  få	  eksempler.	  	  	  	  

	  

I	  løbet	  af	  de	  2	  første	  år,	  hvori	  vi	  arbejde	  med	  de	  ovennævnte	  programmer	  og	  projekter,	  blev	  det	  

en	  selvfølge	  for	  os	  at	  være	  papirløse.	  Vi	  havde	  svært	  ved	  at	  svare	  fyldestgørende	  på	  de	  mange	  

evalueringer,	  vi	  som	  Danmarks	  første	  papirløse	  klasse	  blev	  nødt	  til	  at	  tage;	  vi	  vidste	  ikke	  om	  det	  

var	  bedre	  eller	  værre	  -‐	  vi	  havde	  jo	  ikke	  prøvet	  andet.	  Dette	  ændrede	  sig	  dog	  i	  3.g,	  der	  bød	  på	  et	  

nyt	  møde	  med	  papirbøgerne.	  Først	  var	  det	  i	  højlydt	  protest	  og	  skuffelse	  over,	  at	  ledelsen	  ikke	  

kunne	  sponsorere	  elektroniske	  materialer	  til	  vores	  i	  alt	  13	  valghold.	  Senere	  gik	  det	  dog	  op	  for	  mig,	  

at	  vi	  nu	  endeligt	  havde	  et	  fundament	  for	  at	  evaluere	  den	  papirløse	  undervisning.	  	  

Og	  konklusionen	  er	  klar:	  den	  papirløse	  undervisning	  er	  klart	  at	  foretrække.	  Efter	  at	  vi	  har	  fået	  

papirbøger,	  har	  jeg	  kunnet	  mærke,	  at	  det	  tager	  længere	  tid	  at	  lave	  lektier,	  både	  på	  grund	  af	  

manglen	  på	  e-‐	  og	  i-‐Bøgernes	  søge-‐,	  navigations-‐	  og	  zoomfunktion,	  men	  også	  på	  grund	  af	  den	  

ekstra	  tid,	  der	  skal	  bruges	  på	  at	  organisere	  og	  finde	  frem	  til	  tingene.	  Desuden	  har	  det	  været	  
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sværere	  at	  tage	  noter,	  hvilket	  for	  de	  flestes	  tilfælde	  foregår	  på	  et	  elektronisk	  noteprogram;	  med	  

papirbøger	  er	  der	  ikke	  muligheder	  for	  at	  lave	  split-‐screen,	  markere	  tekst	  ind	  i	  noterne	  eller	  lave	  

screen-‐shots	  af	  tabeller	  og	  figurer.	  	  

	  

De	  store	  vanskeligheder,	  jeg	  har	  oplevet	  efter	  at	  have	  kommet	  til	  papirbøgerne,	  har	  dog	  fået	  mig	  

til	  indse	  noget	  af	  det,	  som	  jeg	  synes	  har	  været	  bedst	  ved	  at	  være	  papirløse:	  de	  afledte	  effekter.	  

Selvom	  vi	  ikke	  direkte	  blev	  introduceret	  til	  disse,	  så	  blev	  browsere,	  mappesystemer	  og	  	  

noteprogrammer	  en	  vigtigt	  del	  af	  det	  være	  papirløs.	  Gennem	  hjælp	  fra	  klassekammerater	  og	  en	  ny	  

nysgerrighed	  for	  IT	  blev	  jeg	  hurtigt	  i	  stand	  til	  at	  organisere	  mine	  ting,	  navigere	  hurtigere	  rundt	  

mellem	  programmer	  og	  skrive	  bedre	  og	  hurtigere	  noter.	  Dette	  er	  ikke	  kun	  noget,	  der	  har	  gavnet	  

mig	  fagligt,	  men	  også	  privat,	  hvor	  det	  har	  hjulpet	  mig	  med	  at	  løse	  praktiske	  opgaver	  og	  planlægge	  

bedre.	  Det	  er	  altså	  ikke	  kun	  fagligt	  jeg	  har	  kunnet	  bruge	  de	  papirløse	  kompetencer.	  	  	  	  	  

	  

Alt	  i	  alt	  har	  det	  altså	  været	  2	  ½	  fantastiske	  år,	  som	  jeg	  føler	  har	  gavnet	  mig	  både	  fagligt	  og	  privat.	  

Arbejdet	  med	  elektroniske	  materialer,	  Google	  Docs	  og	  elektronisk	  notetagning	  har	  gjort	  

lektielæsningen	  og	  undervisningen	  mere	  overskuelig	  og	  har	  bidraget	  til	  øgede	  kompetencer	  

indenfor	  IT,	  men	  også	  studietekniske	  kompetencer	  i	  forhold	  til	  bl.a.	  gruppearbejde.	  Desuden	  har	  

det	  gjort	  mig	  langt	  mere	  organiseret	  og	  givet	  mig	  mulighed	  for	  at	  overføre	  nogle	  af	  mine	  

kompetencer	  til	  det	  private.	  Jeg	  kan	  klart	  anbefale	  den	  papirløse	  undervisning,	  netop	  fordi	  at	  jeg	  

føler,	  at	  den	  har	  bidraget	  til	  STX-‐uddannelsen	  vigtigste	  formål:	  at	  forberede	  eleverne	  til	  en	  

videregående	  uddannelse.	  	  
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