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FORORD

Som ofslutning pö 2. runde of forsknings-, udviklings- oq netvcerksprojeKet, 2011-2012:

Undervisningsorgonisering, -former og -medier - pö longs og tvcers of fog og gymnosiole uddonnelser,

hor forskningsgruppen udorbejdet denne koite Overbliksropport, 2O12. Forskningsgruppens Hovedroppoft,

201 2 udfolder indholdet of overbliksropporten somt redegør for det empiriske metodedesign. Endvidere er

der vedlogt bilogsmoteriole omfottende bl.o, beskrivelse of onvendte it-vcerKøjer i skoleprojekterne, den

empiriske undersøgelse somt projefctoktiviteter i projetctperioden 201 1-2O12'

Skolernes ropporter kon som forskningsgruppens midtvejsropporter fro ol<tober 20.l 1 og morts 20ì 2 findes pö

Deltogere i forskningsgruppen:

Christio n Wi nther Bech, AC-f u ld mcegti g, Aorhus U n iversitet,

Christio n Do lsgoord, lelctor, Aorhus U niversitet,

Hons- Peter Degn, stud ieodj un1<t, Aorhus Un iversitet,

Clous Gregersen, studielel(o¡ Herning Gymnosium

og

Hel le Mothiosen, professor, Aorhus Un iversitet.

Forskningsgruppen tokker elever, kursister, lcerere og ledere for et frugtbort somorbejde oq en konstrul<tiv

imødekommenhed.

Helle Mothiosen, projektleder

November 2012



INDLEDNING

Der er monge udfordringer for sövel elever, lærere som ledere pð de gymnosiole uddonnelser i disse

ôr. Rommer og præmisser er under stodig forondring, Forsknings-, udviklings- og netvcerksprojektet

Undervisningsorgonisering, -former og -mediér - pô longs og tværs of fog og gymnosiole uddonnelser

hor fokus pö onvendelsen of digitole ressourcer til understøttelse of kommunikotion og lcering, hvilket

indbefotter ressourcer, der kon understøtte sôvel individuelle lcereprocesser som somorbejdsprocesser i

bredeste betydning. Udgongspunl<tet for projektet er et onvendelsesperspektiv, hvod ongör undevisning,

hvor it er oktuoliseret, Formôlet med projektet er ot bidroge til en kvolificering of den didotctiske udvikling

pó de gymnosiole uddonnelser, hvor nye udfordringer presser sig pö for elever, lcerere og ledere. Projektets

didoktiske omdrejningspunkt er relotioner mellem elever, lærere og undervisningstemo [jf. Hovedroppo]tens

indledende kopitel),

Ncervcerende projekt (2, runde) er ofuiklet i perioden 2O11 -2012, og er en fortsceüelse of projel(et med somme

titel (1, rundeJ, der løb of stoblen 20lO-201'1, Sideløbende med 2. runde er 3. runde of projektet stortet og

otuikles i perioden'2 012-2013. Yderligere storter en 4. runde, som ofsluttes 20l 4. Det somlede projektet (20.l 0-

2O14) kon ses som et vcesentligt skridt videre i bestrcebelserne pô ot udvikle de gymnosiole uddonnelsers blik

pô undervisningsorgonisering, undervisningsformer og brug of medier og derigennem fô forskningsbqseret

viden om, hvod nytcenkning of undevisningsorgonisering, -former og -medier kon bidroge med i relotion til

elevers udbytte of undervisningen og fortsotte udvikling of lcererens didoktiske lo¿olifikotioner.

Sövel forskning som proksiserforinger inden for det gymnosiole omróde hor i flere ôr bidroqet

til en vcesentlig viden inden for feltet. Ncervcerende projekt toger ofscet i disse forsknings- og

udviklingsprojekters vidensproduktion og loder nytænkninq of undervisningsorgonisering, -former og

-medier - pô longs og tvcers of fog og gymnosiole uddonnelser - vcere den scerlige optik,

Forskningsgruppen publicerede den første roppoft om forsknings-, udviklings- og netvcerksprojektet i

december 20'l I dcekkende projektperioden 2010-201 I 'ì

Overbliksroppoften, 2011-2012 behondler projekterne ud fro følgende temoer:

. Brug of it i undervisningen

. Behov for nytcenkning of struktur

o lt og forstyrrelse

. Fordele og ulemper - fogligt niveou og it-inddrogelse i undervisningen

. "Den perfekte undervisning"

Projektets 2. runde undersøger i sin helhed nye mulige veje, hvod ongôr orgonisering of undevisning,

undervisningsformer og brug of teknologi, og kobler disse med didol<tiske ovevejelser somt elevernes

erforinger som elever i skoleprojekterne og deres vurderinger i forhold til undervisning og brug of teknologi.

Yderligere temotiseres mediebrug i forhold til elevoktivering'

En gennemgôende oktivitet for de involverede lærere i de 17 udvolgte skoleprojeKer hor været deltogelse

I httC://uvm.dk/Uddonnelser-og-dogtilbud/Gymnosiole-uddonnelser/l-fokus-poo-omroodet-gymnosìole-uddonnelser/lt-onvendelse-Êde-gymnosiole-uddonnelser.
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i netvcerksot<tiviteter med ofsæt i stortkonferencen i opril 201 I somt i forbindelse med to orbejdsseminorer

[efterôr 20ì1 og forôr 20.l 2),De involverede lcerere hor mødtes og diskuteret undersøgelsesresultoter og

proksisudvikling med forskerne-og der horfortsotvceret en mulighed fornetvcerksoktiviteteroptil konferencen

november 2O12.

Monge of projekterne hor udviklet sig og cendret retning i løbet of projektperioden, men den grundlceggende

ide om ot forsøge ot indfonge kommunikotive og lceringsmcessige potentioler og begrcensninge¡ borrierer og

foldgruberved brug of netmedierede tjenester og it-vcerktøjer hortil stodighed været ledetråd for projekterne'

Skoleprojel<terne hor volgt forskellige værktøjer og plotforme (jf, de enkelte skoleprojekters

midtvejsroppofter og slutroppoft/ortikel), og skoleprojekterne hor volgt forskellige fokuspunl(er for brugen

of teknologien, eksempelvis feedbock-Çper/-rutiner, forholdet mellem netmedieret kommunikotion og

tilstedevcerelsesboseret kommunikotion, roller/funKioner og forventninger, sommenhcenge mellem elev- og

lcererroller, ofleveringstyper/ofleveringsmedie¡ foglighed, lo¿olifikotioner og kompetencer, evolueringstyper

somt en udfoldelse of skriftlighedsbeqrebet'

Flere skoleprojekter hor hen od vejen endvidere volgt ot temotisere risikoen for distrolction i

undervisningssituotionen ved ikke-undervisningsreloteret brug of bl.o. netmedierede foro som fx Focebook.

Udover Overbliksropport, 2012 og Hovedropport, 20l2 publiceres en ontologi, hvor lcerere fro en rcekke of

skoleprojetcterne formidler erforinger fro deres projekter i ortikelform, Hver ortikel ofsluttes med gode rðd

genereret pô boggrund of det konkrete skoleprojekt'

EMPIRISK MATERIALE

Forskningsgruppen hor indsomlet empirisk moteriole i forbindelse med skolebesøg pô de deltogende

projektskoler, De empiriske undersøgelser omfotter løbende observotion og interview med elever og lcerere

somt en spørgeskemoundersøgelse, der er ofuiklet i forbindelse med ondet skolebesø9. Yderligere indgôr

skolernes ofropporteringer somt elev- og lærerproducerede digitole produkter i det empiriske moteriole.

Forskningsgruppen hor interviewet ó4 lærere og 104 elever somt observeret undervisning med elever, der hor

deltoget i det konkrete skoleprojekt, 84ó elever og 'l l2 lcerere hor gennemførl spørqeskemoet. Dermed hor

den lo¡ontitotive undersøgelse opnôet en svorprocent pô 76%blondt eleverne o984% blondt lærerne'

Overbliksropporten kon læses som et selvstændigt dokument. Hvis læseren ønsker konkrete referencer til det

empi riske moterio le, henvises ti I Hovedropporten'



T. BRUG AF IT I UNDERVISNINGEN

I den empiriske undersØgelse hor vi onvendt fire kotegorier of it-onvendelser i undervisningen' Denne

kotegorisering toger udgongspunkt i resultoterne fro l. runde of projektet:

o Delingsvcerktøjer

. Kommunikotionsvcerktøjer

o Produ[<tionsværktøjer

. Digitoleundervisningsmoterioler

Undersøgelsen hor sot fokus pö omfonget of onvendelsen somt elevernes og lcerernes vurderinq of

onvendeligheden of værktøjerne inden for kotegorierne. I det følgende fremlcegger vi de centrole

konklusioner om onvendelsen of it i undervisningen. I hovedropportens kopitel I udfoldes onvendelsen of de

forskellige kotegorier of it-vcerl<tøjer, mens kopitel 2 beskriver elevernes og lærernes vurdering of vcerktøjernes

onvendelighed,

SKOLERNES SYSTEMER UDFORDRES AF ELEVERNES MEDIEVIRKELIGHED

Det fremgör med oltydelighed of böde den lo¡olitotive og lcvontitotive del of undersøgelsen, ot grotis, web-

boserede vcer¡¡øjer som Google Docs, Dropbox, Focebook og YouTube er særdeles udbredte pö skolerne,

og ot vcerktøjerne indgôr som noturlige elementer i fogene. Elevernes brug of skolernes dedikerede systemer

sôsom Fronter, FirstCloss, Lectio og Moodle bliver primcert onvendt til envejskommunikotion fro lcererne,

Eksempelvis Focebook og YouTube er værldøjer, som eleverne kender fro deres hverdog, primcert uden for

skolen. Der er en klor tendens til, ot disse værktøjer begynder ot Spille en rolle i det foglige orbejde i skolen.

Mon kon pô den ene side problemotisere elevernes brug of ikke-institutionelle vcerktøjer, do kommunikotionen

dermed ligger uden for institutionens "kontrol". Pö den onden side kon mon pöpege styrkerne i, otvcerktøjerne

er en del of elevernes medievirkelighed, og ot vcerkøjerne derfor indgår mere noturligt i deres orbejde.

Focebook er fx dybt integreret i de fleste elevers kommunikotion - böde i underuisningsreloterede og ikke-

undervisningsreloterede sommenhænge.

Eleverne onvender i udbredt grod Focebook i forbindelse med selvorgoniserede oktiviteter bóde i forbindelse

med gruppeorbejde og individuelt orbejde, hvor eleverne eksempelvis hjælper hinonden med lektier'

Monge elever opretter Focebook-gruppertil deres gruppeorbejde, og monge of klosserne pô projektskolerne

hor oprettet Focebook-grupper til hele klossen - med eller uden lærerne. Heri ses eksempler pö brug of

it til otctiviteter, der gôr pö tværs of fog. lscer Focebook fremhæves of eleverne som særdeles velegnet til

kommunikotion mellem eleverne, Det slçyldes, ot eleverne stort set hele tiden er pô Focebook, oq det er

söledes nemt ot komme i kontokt med hinonden. Dette er netop ikke tilfceldet med skolernes systemer, og

der er monge eksempler fro projektskolerne pð, ot eleverne i en del of kommunikotionen frovcelger skolernes

systemer til fordel for eksempelvis Focebook. Eleverne vurderer ikke, ot skolens systemer er velegnede til ot

understøtte den direkte kommunikotion internt mellem eleverne.

Disse resultoter rejser nogle interessonte problemstillinger ongôende kommunikotion mellem elever og

ongående forholdet mellem formoliseret og ikke-formoliseret kommunikotion. Er det problemotisk, ot

elevernes indbyrdes, undervisningsreloterede komrnunikotion ofte finder sted uden for skolernes formoliserede

systemer? Er det problemotisk, hvis lærerne ofkobles denne udbredte kommunikotion mellem eleverne, eller

erdetNcertimod en styrke? Hvordonskolmon som institutionforholdesigtil,oteleverne primcertkommunikerer



og somorbejder vio eksterne systemer?

SAMARBEJDE - OGSA. VED INDIVIDUELTARBEJDE

En gennemgöende konklusion fro böde spørgeskemoundersØgelsen og den lcvolitotive delof undersøgelsen

er, ot it-vcertctøjer især vurderes onvendelige i relotion til gruppeorbejde - bðde i undervisningstiden og i

elevtiden.

lsær delingsvcerktøjerne hor medvirket til ot udvikle elevernes somorbejde. Monge elever beteqner orbejdet

med fcelles dokumenter, fx i Google Docs, som meget succesfuldt. Delingsværktøjerne bidrogertil ot focilitere

gruppeorbejde, hvor flere elever end normolt er oktive. Værktøjerne bidroger til den øgede deltogelse, do de

gør det muligt for flere ot bidroge pö somme tid i somme dokument, og fordi de enkelte elevers bidrog bliver

synligt for lærerne, Eleverne giver udtryk fot ot de bliver motiveret of, ot deres bidroq bliver synligt böde for

lcereren og de ondre elever. Lcererne giver udtryk for, ot denne synlighed giver dem et dybere indblik i, hvod

der foregôr ude i grupperne, og det giver lærerne en bedre fornemmelse of, hvor eleverne stör. Lcererne fôr

dermed bôde indblik i elevernes produktec og ikke mindst giver delingsværktøjerne lcererne mulighed for ot

følge med i processen og således holde eleverne til ilden undervejs'

Et interessont resultot of spørgeskemoundersøgelsen er, of eleverne ser store onvendelsesmuligheder i bôde

kommunikotions- og delingsvcerl<tøjer ved individuelt orbejde.2/3 of eleverne vurderer, ot begge disse

kotegorier of it-vcerktøjer oltid eller ofte kon onvendes til individuelt orbejde i elevtiden' Undersøgelsen

viser klore tendenser til, ot eleverne i høj grod udnytter og hjælper hinonden, ogsö nör de orbejder med

individuelle opgover. Som det fremgik of forrige ofsnit, er Focebook et udbredt redskob til kommunikotion

mellem eleverne. Det fremgór of undersøgelsen, ot eleverne især onvender Focebooktil ot spørge hinonden

til rôds i forbindelse med opgoveløsning. I Focebook-grupperne stiller eleverne spØrgsmöl til hinonden oq

lægger eksempler pö opgovebesvorelser op'

ITTILATAI<rIVERE OG ENGAGERE - BÅDE PÄ OG UDEN FOR SKOLEN

Undersøgelsen tegner et klort billede of, ot it hor potentiolertil ot oktivere eleverne oq styrke deres engogement'

Det sÇldes bl.o,, ot it-vcer6øjerne giver eleverne mulighed for ot bidroge gennem en flerhed of udtryksformer,

eksempelvis vio onvendelse of it i form of video, lyd oq præsentotioner.

Mens det som beskrevet ovenfor hor vist sig, ot delingsværÍ<tøjer kon bidroge til ot skobe engogement fro

flere elever i gruppeorbejde, hor undersøgelsen somtidig vist, ot it ogsó kon styrke elevernes engogement

og deltogelse pô klossen. 75% of eleverne vurderer, ot delingsværktøjer oltid eller ofte kon onvendes til

klosseundervisning, mens tollet for kommunikotionsvcerktøier er 48%. Undersøgelsen hor netop vist, ot

potentiolerneved klosseundervisning iscervedrøreroktivering of eleverne. Derereksemplerfro projektskolerne

pô, ot brugen of fx gruppechot hor vceret medvirkende til ot fö flere elever til ot bidroge pô klossen' I stedet

for, ot kun nogle fö elever siger noget pö klossen eller kommertil tovlen, fôr olle elever mulighed for ot bidroqe

og give deres mening til kende i en gruppechot, der böde kon ses pö elevernes egne computere og vlo en

projeKor,

It-vcerktøjer kon potentielt bidroge til ot fô flere elever til ot deltoge oktivt og producerende böde i

gruppeorbejde og i klossen. Denne onvendelse of it-værktøjer til olctivering of eleverne reloterer sig til

diskussionen i nedenstóende ofsnit om it og forstyrrelse, som er udfoldet i hovedropportens kopitel 4. Mens it
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på den ene side kon virke forstyrrende og d¡stroherende for eleverne, kon den pö den onden side hove den

modsotte effekt i form of øget olctivitet og deltogelse. En pointe med denne oktive brug of it i undervisningen

er, ot mon øger elevernes muligheder for ot koble sig pö undervisningen i stedet for ot fokusere pö ot fjerne

mulighederne for ot koble sig of. Med ondre ord er løsningen pö it-forstyrrelser ikke nødvendigvis ot "kloppe

computerne i",

2. BEHOV FOR NYTÆNKNING AF STRUI(TUR
Et væsentligt ospekt of forskningsprojektet er ot ofdække, pó hvilken möde og i hvilket omfong inddrogelsen

of it i undervisningen giver onledning til forslçydninger og nytoenkning of undervisningens struktur og olctiviteten

herunder forholdet mellem undervisnings- og elevtid, vejledning og feedbock i forbindelse med skriftlige

opgover somt mundtlige og skriftlige discipliner.

FORHOLDET MELLEM UNDERVISNINGSTID OG ELEWID

Der skelnes mellem skemologt undervisning med lærertilstedeværelse og elevtiden, hvor eleverne orbejder

med ofleveringer [som ogsö kon vcere iform of digitole medier som prcÞsentqtioner, podcosts m.m.J.

En sommenstilling of lærernes og elevernes vurderinger of delingsvcerktøjer i tilknytning til henholdsvis

individuelt orbejde og gruppeorbejde viser en høj grod of sommenfold pö tværs of undervisningstid og

elevtid. Dette sommenfold kon tilskrives, ot bôde elever og lærere opfotte¡ ot vilkörene for individuelt orbejde

og gruppeorbejde hor meget tilfcelles uofhcengigt of, om det finder sted i underuisnings- eller elevtiden,

Nör mon i stedet betrogter elevernes og lærerens vurdering of kommunikotionsværl<løjer onvendelighed,

finder mon modsot ikke en tilsvorende overensstemmelse mellem undervisningstid og elevtid. lt-medieret

kommunikotion bedømmes ot hove morkont større relevons ved orbejde i elevtiden, do denne typiskforegôr
(osynkront) uden mulighed for fysisk tilstedeværelsesboseret kommunikotion. Dette indikerer, ot it-medieret

kommunikotion i elevtiden opfylder behovet for kommunikotion mellem elever og lcerer og eleverne

indbyrdes, sðledes ot denne del i højere grod kon sidestilles med undervisningstiden, hvor mon er til stede

somtidigt. lnddrogelse of it vurderes ot donne grundlog for en øget inddrogelse of gruppeorbejde og en

kvolitotiv forbedring of vilkôrene for individuelt orbejde i elevtiden.

UNDERVISNINGSORGANISERING - NYE TENDENSER

Forskningsprojektet hor undersøgt lærernes vurdering of, om inddrogelsen of it hor givet onledning til

forsÇdninger ifordelingen of undervisningsorgonisering ielevtíden og i undervisningstiden.

I relotion til undervisningstiden hor vi undersøgt lærernes vurdering of, hvorvidt it-inddrogelsen hor medført

forsÇdninger i fordelingen of individuelt orbejde, gruppeorbejde og klosseundevisning. Undersøgelsen

viser, ot forslçydninger i ondelen of individuelt orbejde i undervisningstiden ikke udviser en entydig tendens.

De fleste lcerere vurderer, of ondelen er uændret, og vurderingerne of, ot ondelen of individuelt orbejde er

henholdsvis steget og foldet opvejer hinonden. Sommenlignes derimod vurderingerne of gruppeorbejde og

klosseundervisning, ses en tydeliq tendens til, ot mere of underuisningstiden onvendes pô gruppeorbejde

pö bekostning of klosseundervisningen. Boggrunden for dette kon findes i et ønske om en øget voriotion i



undevisningsorqoniseringen, oktivering of eleverne og en forøgelse of elevernes produl<tioh of og orbejde

med digitole medier, Somtidig er det i trôd med konklusionerne i hovedropportens kopitel 2, hvor det fremgöl

ot bôde lærere og elever fremhcevet ot it-værl<tøjer iscer er velegnede til gruppeorbejde.

lnden for elevtiden er det blevet undersøgt, hvorvidt it-inddrogelsen hor givet onledning til en forsÇdning

of, hvordon undervisningen orgoniseres mellem individuelt orbejde og gruppeorbejde. Undersøgelsen viser,

ot der i en række of skoleprojekterne sker en opprioritering of gruppeorbejdet i elevtiden pô bekostning

of det individuelle orbejde. Som tidligere ncevnt understøtter teknologien nye former for kommunikotion,

deling og somorbejde mellem eleverne og med læreren, hvilket understøtter og kvolificerer denne

undervisningsorgonisering uden for undervisningstiden.

Disse forsÇdninger i brugen of undervisnings- og elevtiden peger i retningen of, ot begreberne undervisnings-

og elevtid for eleverne og forberedelses- og rettetid for lcererne i højere grod flyder sommen. Ændringer i

undervisningens orgonisering resulterer i cendringer i fordelingen og korokteren of lcerernes orbejdsopgover,

og undersøgelsen peger pô, ot formelle begreber og opgØrelsesmôder ikke lcengere er dcekkende.

VEJLEDNING OG FEEDBACK

Et centrolt element i flere of projekterne er inddrogelse of it-vcerktøjer til vejledning og feedbock i forbindelse

med skriftlige opgover i bredeste forstond. Resultoterne fro lærernes spØrgeskemo viser, ot en stor mojoritet of

de odspurgtevurdere[ ot it-vcerktøjerhoret potentioletilotforbedre kr¿oliteten of denne delof undervisningen,

Vurderingen bekræftes i elevinterviewene, hvor en del of eleverne onfører individuel, netmedieret vejledning

som en hensigtsmcessig vejledningsform. Flere elever onfører, ot feedbock i løbet of skriveprocessen er lonqt

mere effektiv end hvis den gives eftefølgende. Det fungerer bedre end eksempelvis ot fö en stil tilboge '14

doge efter oflevering med kommentorer. Eleverne betegner online-vejledning som "ot vcere sommen uden

ot vcere sommen", og ot det fungerer godt, Foktisk fremhæver nogle elever denne online-vejledningsform

frem for fysisk tilstedeværelsesboseret kommunikotion, do de oplever, ot når vejledningen foregôr i gruppeç

hvor eleverne er fysisk tilstede bliver eleverne nemmere distroheret, mens den online vejledning er mere

fokuseret og nemmere ot koncentrere sig om.

Erforingerne med en Øget og fornyet inddrogelse of it inviterer til ovevejelser om volg og vægtning of

undervisningens orgonisering, onvendelsen of elevernes og lærernes tid i de forskellige dele of undervisningen

somt processen i orbejdet med skriftlige opgover.

3. IT OG FORSTYRRELSE

Anvendelsen of it i undervisningen kon være et Wecegget svcer. lnddrogelsen qf it indebærer den risiko,

ot eleverne bliver forstyrret - enten of egen, ikke-undervisningsreloterede onvendelse of it eller of

klossekommeroternes, Vurderingen of problemets omfong er dog forskellig blondt henholdsvis eleverne og

lcererne, idet lcererne vurderer problemet noget større end eleverne.

Over holvdelen of lcererne vurderer, of södonne forstyrrelser of elevernes koncentrotion forekommer "ofte"

eller "ncermest hele tiden". Lærerne oplever problemet scerligt stort i forbindelse med klosseunderuisning,
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hvor 7l% oplever forstynelser of elevernes koncentrotion ofte/ncermest hele tiden. Lærernes kommentorer

til problemet spænder fro desperotion og ofmogt over forskellige strotegier for ot imødegô problemet til

holdninger om, of det er elevernes eget onsvor ot være koncentrerede i undervisningen.

En voesentlig del of kommentorerne kredser dog om udfordringen med ot fö implementeret it i underuisningen

pó en hensigtsmcessig möde, sô de positive potentioler udnyttes, mens risikoen for distroherende fristelser só

vidt muligt undgôs,

Eleverne er blevet bedt om ot vurdere sðvel den selvforsÇldte forstyrrelse som de "uforsÇldte" forstyrrelser

fro klossekommeroternes ikke-undervisningsreloterede it-ol<tiviteter. Generelt vurderer eleverne, som nævnt,

problemet noget mindre end lcererne, og værd of bemcerke er det, ot eleverne vurderer den uforslgldte

forstyrrelse of klossekommeroternes brug (endnuJ mindre end den selvforsÇldte forsÇrrelse of egen brug,

Sðledes vurderer 3O-4.l% of eleverne, ot egen ikke-undervisningsreloteret it-onvendelse i vcesentlig/meget

høj grodforstyner dem selv i forskellige undervisningssituotioner. Den tilsvorende vurdering of den uforsÇldte

forstyrrelse fro klossekommeroterne er, ot co. l5% oplever dette i vcesentlig/meget høj grod - dog med

undtogelse of gruppeorbejde, hvor lige knop holvdelen of eleverne oplever i væsentlig/meget høj grod ot

blive forstyrret of kommeroternes ikke-undervisningsreloterede it-oktiviteter,

I spørgeskemoet er eleverne efterfølgende blevet spurgt, om de vil uddybe, hvordon deres brug of Focebook,

spil m.m. i forbindelse med ikke-undervisningsreloterede oktiviteter pövirker deres udbytte of undervisningen.

92%of elevernetemotisererideres kommentorer, otdeterforstynende, otde misterkoncentrotionog motivotion

og ot både egen og ondres brug of bl.o. Focebook og spil betyder, ot de mister fokus pö undervisningens

kommunikotion, og dermed ot dere,s egne og ondres ikke- underuisningsreloterede ol<tiviteter póvirker

udbyftet of undervisningen, Dette gælder ikke mindst den sôkoldt klosseboserede undervisning, hvor monge

elever kommenterer relotivt enslydende, ot de oftest kon finde pö ot love ikke-undevisningsreloterede

oktiviteter, når konteksten er "tovleundervisningen" og de "bore skol lyüe"'

Nör det drejer sig om gruppeorbejdskontekster, omhondler hver ottende elevkommentor irritotioner over

ikke-undervisningsreloterede oktiviteter i gruppen. Eleverne ongiver, ot det sö bliver deres eget problem ot fð

gruppens medlemmertil ot fokusere pö gruppeorbejdet og droppe de ikke undervisningsreloterede ol(iviteter

hvilket nogle elever toger pö sig som funktion, mens ondre elever vcelger selv ot love et større orbejde, Heri

ligger en diskussion om lcererfunktioner i forhold til elevfunktioner, eller med ondre ord; hvilke forventninger er

der henholdsvis hos lcerere til elever og hos elever til lcerere, med hensyn til ot toge offcere, nör somorbejde

viser sig ikke ot betyde, ot olle elever deltoger som forventet som følge of ikke-undervisningsreloterede it-

oktiviteter.

I godt hver ottende kommentor ongiver elever, ot de bliver forsÇrret of ondres ikke-undervisningsreloterede

oktiviteter. Det hondler ikke kun om forstyrrelsen i sig selv men ogsô om et ønske om, ot olle elever er

interesserede i ot deltoge i undervisningen og orbejder med det, der forventes of dem. Somtidig ncevner

nogle elever en tendens til ot overbevise sig selv om, ot når de ondre spiller eller er pô Focebook, så kon jeg

ogsô. Denne indsigt kolder pö overvejelser om, hvod der skol til for, of situotionerne minimeres, hvor eleverne

vcelger de ikke-undevisningsreloterede oktiviteter i en grod, der forhindrer dem i ot lære det, der er intenderet

fro lcererens side - og somtidig onsporer klossekommeroter tiltilsvorende odfcerd.

Flere elever hor givet udtryk for, ot de efter en periode i storten of deres gymnosiole lorløb med megen fokus



pö fx Focebook, hor volgt/lcert ot styre sig, do de erforede, hvilke konsel<r¿enser disse oktiviteter hovde for deres

videnskonstrul(ioner og dermed deres foglige udbytte, men somtidig giver flere udtryk for, ot de hor brug for

et ,'broinbreok" eller et "kick" i forbindelse med længere tovleundervisningsforløb, hvilket fx Focebook kon

levere, sô de med fornyet energi, kon deltoge i undervisningen. Ligeledes viser spørgeskemoundersøgelsen

heller ikke nogen tendens til, ot problemet opleves ncevnevcerdigt mindre hos elever pô 3. örgong end pö 1'

örgong.

4. FORDELE OG ULEMPER - FAGLIGT NIVEAU OG IT.INDDRAGELSE I

UNDERVISNINGEN

lfølge projektlcerernes svor i spørgeskemoundersøgelsen vurderes it -værtøjer ot kunne øge det foglige

niveou, Jo stærkere eleverne er fogligt desto stØrre udbytte vurderes de ot kunne hove of it-værktøjerne'

Derimod ses det, ot co. en tredjedel of lcererne vurderer, ot it-vcerktøjer "i ringe grod" eller "slet ikke" kon

bidroge til ot øge det foglige niveou blondt de fogligt svogeste elever.

Lcererne ncevner, som de ligeledes gjorde i første runde, ot gruppen of ordblinde og drenge specielt

hor vist sig of hove govn of it-onvendelserne i undervisningen. Men ogsÖ "stille elever", "de it-svoge",

"gymnosiefremmede" og "onden etnisk boggrund" fremhceves som elevgruppel der kon hove govn of it-

inddrogelse i underuisning

5. ''DEN PERFEI(TE UNDERVISNING''

Spørgeskemoundersøgelsen bidroger med i olt 84ó elevers kommentorer pô det ofsluttende spørqsmöl:

"Hvis du skol beskrive den perfekte undervisning i gymnosiet, hvordon foregôr den sô? Hvilke moterioler,

u ndervis n i n gsf ormer, it-vcertøj er s ko l/sko I i kke i nd gó?"

Eleverne hor volgt ot inddroge monge ondre porometre end dé i spørgsmölet foreslöede. I Hovedropportens

kopitel ó er elevsvorerne opdelt i otte kotegorier og udfoldet med udvolgte elevcitoter. De otte kotegorier er

bencevnt:

o Tovleundervisning

o Lceringsressourcer, popirbôrne og digitole medier

o Voriotion i undervisningen

. Lcererroller og -funKioner

. Deltogelse i undervisningen

. Lektier

o Stemning iklossen

o Fysisk oktivitet,

Der er ikke enighed blondt eleverne om, hvor meget underyisningsformen "tovleundervisning" skolfylde idet

somlede undervisningsbillede, nôr spørgsmôlet hondler om "Den pedekte undervisning"' lndholdet i svorene
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gôr fro ingen tovleundervisning til stort set udelukkende lcererstyret tovleundervisning. Elevernes orgumenter

kon ses om en bred vifte of forskellige forventninger og tilgonge til det ot gö pô en gymnosiol uddonnelse.

Eleverne er heller ikke enige om, hvilke former for lceringsressourcer, der er optimole, Dog er der bred enighed

om, ot lcererproducerede noter og præsentotioner er gode ot hove online, ikke mindst i forbindelse med

eksomensforberedelse.

Nogle elever vil primceft tilegne sig det foglige stof vio popirmedieret informotion, fx som udskrift/fotokopi

of bøger. Andre elever foretrcekker digitoliserede tekster, og gerne lcest pô en toblet i stedet for en

computerskærm. De fleste elever giver udtryk fot ot de foretrækker en blonding of popirmedierede tekster

og digitoliserede tekster (pdf-fi ler, e- /i-bøger).

Longt de fleste elever, der temotiserer voriotion i undevisningen, er enige om, of det er vcesentligt, of lcereren

vorierer sôvel undervisningsform, opgover og orgoniseringen i fx gruppe-, por- og individuelt orbejde.

Monge eleverer ligeledes enige om, ot lærerne er megetvigtige, og of de skolvære strul<turerede, forberedte

og engogerede. Flere elever pôpeger, ot læreren skol kontrollere og sØrge for, ot ikke undervisninqsreloteret

computerbrug minimeres. Lcereren skqlendvidere regelmæssigt evoluere eleverne, sö böde lcerere og elever

er klor over situotionen, fogligt som sociolt.

Nogle elever lcegger op til, ot lcereren hor en vigtig funl<tion, der hondler om ot süge for, ot eleverne deltoger

i undervisningen. De fcerreste elever giver udtryk for, ot den enkelte elev selv skoltoge "førertrøjen" pó.

Longt de fleste elever ønsker, ot sô monge elever som muligt [gerne olle) deltoger i undervisningen,

og ot de er forberedte. Dette kon tolkes som en erkendelse of, ot der er en indbyrdes ofhcengighed i

undevisningssituotionen, hvod ongör elevernes kommunikotive bidrog. Pô den ene side er undervisningen

söledes ofhængig of elevernes kommunikotive deltogelse, og pô den onden side er elevdeltogelse i

undervisningen ofhcengig of ot (helst) olle "vil" undervisningen, og of denne er meningsfuld, ikke kun iforhold

tilen eksomen.

Der tegnes dermed et billede of et oktivitetsniveou i undervisningen, hvor en del of eleverne ønsker selv ot

vcere oktive i undervisningen og ligeledes ønsker, ot de ondre elever er det somme.

En onden del of eleverne giver udtryk for, ot de er godt tilfredse med primcert ot sidde og lytte til lcereren og

efterfølgende kunne læse lcererens noter og præsentotioner. Eleverne er sôledes ikke enige om egen rolle

og funktion, nôr det hondler om tilgonge til det ot gô pô en gymnosiol uddonnelse. Nogle elever ønsker en

elev-lærer-relotion, som er velkendt og tryg, mens ondre elever gerne vil vcere mere selvforvoltende og bruge

lcereren som ondet end fx foglig formidler, opgovestiller og -retter somt plonlægger of undervisning inklusive

volgte lceri n gsressourcer.

En del elever temotiserer lektier, og det er primcert i forbindelse med kloger ovel of der er for monge of dem,

og ot det læringsmcessige udbytte ikke er stort nok i forhold til tidsforbrug, De foreslör bl.o, fcerre lektier og

ofleveringer og mere orbejde pô skolen.

Monge elever giver udtryk for, ot det skol vcere sjovt ot deltoge i undervisningen, og ot det betyder meget,

hvordon stemningen i klossen er, og i hvor høj grod lcereren er i stond til ot skobe et godt klimo i klossen, Det

sociole perspektiv fylder i elevbesvorelserne, lige sö vel som den individuelle dimension og muligheden for

ot fordybe sig bliver pointeret of flere elever.
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Fysisk oktivitet temotiseres of monge elever, De oplever, ot koncentrotionen folder i løbet of en lelction, især

hvis undervisningsformen er "tovleunderyisning", og ønsker doglige fysiske oktiviteter, Elevernes konkrete bud

pö fysiske oktiviteter findes i Hovedroppoftens kopitel ó.
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AFSLUTTENDE KOMMENTAR

Denne overbliksropport hor prcesenteret monge of de vigtigste pointer udledt of forskningsqrupPens

empiriske undersøgelse. Ønskes de opsummerede temoer i overbliksropporten udfoldet, henvises til

forskningsgruppens hovedropp orï 2O1 2.


