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Indledning 
 
Formålet med Medie Award er at lave et værktøj der, blandt mange, kan understøtte elevers og 
læreres brug af andre medier end det skrevne. I folkeskolen bruges tekstbehandling og 
præsentationsværktøjer flittigt, mens det kniber mere med filmmediet. Medie Award forsøger at 
tage et af tidens ”trends” op – Awards. De fleste tv-kanaler har deres egne Awards nu om stunder.  
Et andet velbesøgt sted er YouTube. Uden at påstå, at Medie Awards når YouTubes popularitet, er 
der dog et vist sammenfald i funktionaliteten.  
Sitet Medie Award bliver umiddelbart efter eksamen overgivet til Nilens projektledelse. Det bliver 
tilpasset og inkluderet i de undervisningsoplæg der findes på www.nilen.dk. Nilen er et samarbejde 
imellem 5 midtjyske kommuner, og har til formål at udvikle netbaserede undervisningsoplæg. 
Samarbejdet startede i forbindelse med UVMs ITMF-projektet og lever fortsat. Der afholdes i dag 
tilstedeværelses-filmfestivals både i Viborg- og Skive kommune.  
Sitet er en del af tredje trin i et udviklingsarbejde, der startede i år 2001.  
De foregående trin var: 
1. Hardware og uddannelse af lærere. 
2. Pædagogisk support på skolerne fra lokale konsulenter og Animationsværkstedet. 
3. Tegnefilmsprojekt (Animationsværkstedet og Nilen) og Medie Awards.  
 
 
Sitets opbygning 
 
Sitet er bygget op ud fra erfaringer med tidligere projekter, bl.a. på www.nilen.dk. De første 
menupunkter henvender sig til eleverne (Intro, Se en film og Om Awards), den midterste sektion 
(Awards) er værktøjsdelen og de nederste menupunkter (Om Projektet, Baggrundsviden, Sådan gør 
du og Support) henvender sig til lærerne. På det færdige projekt, vil dette blive understreget i form 
af forskellige farver på de tre kategorier, så det letter navigationen for de to hovedmålgrupper lærere 
og elever. Under menupunktet Nyhedsbrev bliver der mulighed for automatisk at få informationer 
om kommende runder m.m. på Medie Award. Nyhedsbrevet udsendes af Nilens projektleder. 
Layoutet er traditionelt, en fast venstremenu og en hovedframe. Jeg har forsøgt at holde, så meget 
som muligt, indenfor denne hovedframe. Det har dog været nødvendigt at lave enkelte links, 
funktioner, hvor visningen foregår i et nyt vindue. 
Sitet er baseret på en række databaseudtræk fra www.hval.dk. Hval.dk et lokalt midtjysk pædagogisk 
baseret cms-system, med en række pædagogiske værktøjer – herunder en streaming server, til brug 
for udstilling af netbaserede videofilm. 
Der er anvendt Front Page som web-editeringsværktøj, samt enkelte Java Scripts til opbygning af 
interfaces til databaserne på Hval.dk. Til billedmanipulering er anvendt Paint Shop Pro. Sitet er 
bygget i størrelsen 800x600 pixels – hvilket medfører at ældre pc med en lav skærmopløsning også 
viser sitet uden scroll. Der er anvendt nedadgående scroll i de tilfælde, hvor teksten ikke kan være 
indenfor hovedframen. Disse sider bliver udstyret med et print-symbol i øverste højre hjørne, så 
brugeren kan udskrive teksten direkte.  
Der er ikke lagt lyd på tekstsiderne. Dette valg er gjort ud fra den betragtning, at alle pc i vores 
område har CDOrd 5 eller lignende oplæsningsværktøjer.  
Sitet kan tilgås fra www.kirkegard.dk, men ligger fysisk på http://boerge.kirkegaard.person.emu.dk/logstrup. 
Hvis en side er under udarbejdelse, fremgår dette af pågældende side. 
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Problemformulering  
 
Hvordan kan skolernes brug af filmmediet understøttes ved hjælp af webbaserede 
udstillingsværktøjer?  
 
I denne opgave fokuseres der specielt på opbygningen af sitet Medie Award, med betragtninger 
omkring målgrupper, layout og funktionalitet, og en let berøring af de følgevirkninger de 
webbaserede miljøer kan have på børn og deres hverdag.  
 
 
Teoretisk og empirisk tilgang og forståelsesramme  
 
Undervejs i designprocessen har jeg støttet mig til indholdet i nedenstående tabel. (Hansen, Jens 
Hofman, 2005). Tabellen beskriver Hansens ni motivationsstrategier, hvor brugerens behov, og de 
virkemidler der benyttes, hele tiden afvejes i forhold til hinanden. Specielt de Funktionelle-  og de 
Emotionelle behov har være til stor hjælp for mig under opbygningen af sitet.  
På enkelte områder har jeg anvendt teorier fra Lisbeth Thorlacius. (Thorlacius, Lisbeth, 2005), for 
at kunne begrunde mine valg af virkemidler på sitet. Det drejer sig særligt om de interaktive 
funktioner, hvor Lisbeth Thorlacius skelner imellem 5 kommunikationformer på et site. (Thorlacius, 
2005, 84), og den metakommunikative funktion. (Thorlacius, 2005, 179). Hansen og Thorlacius 
lægger begge vægt på både de æstetiske og de funktionelle virkemidler på et site.   
 

 
 
Til en afklaring af afsender/modtager forholdet har jeg brugt Bo Fibiger, og i mindre omfang 
Thorlacius. Jeg har specielt været glad for den amerikanske medieforsker Harold Laswells 
ret kortfattede definition af bestemmelse af målgrupper.   
” Hvem siger hvad til hvem gennem hvilken kanal med hvilken effekt?”, (Fibiger, 1999, 7).  
Denne definition er brugt, som en slags filter for mine overvejelser om afsender/modtager forhold. 
  
Målgruppen er primært lærere og elever i folkeskolen og sekundært implicerede forældre.  
Hvad ved jeg om disse brugere? De er: 

- lærere i folkeskolen eller lignende skoleformer 
- elever i folkeskolen eller lignende primært fra mellemtrinnet overbygningen 
- forældre, der udviser interesse for deres børns arbejde 

 
Læreren har brug for et værktøj, som er let at gå til – ser bekendt ud (design) – ser ”rart”, 
troværdigt ud (troværdigheden) – er let at navigere i (navigationsstruktur) og opfylder de 
pædagogiske behov. Dette behov skal i mange tilfælde skabes først. Dette gøres igennem 
kursusvirksomhed fra de lokale konsulenter og information til medlemmerne af det pædagogiske 
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servicenter. (Bibliotekarer og IT-vejledere). Det er vigtigt at være opmærksom på de problemer, der 
kan opstå i forbindelse med brugen af mail som den vigtigste kommunikationsform. Det drejer sig 
især om manglende motivationsfaktorer, som blandt andet kan skyldes manglende fysisk samvær.  
(Sorensen, 2002). Sorensen peger ligeledes på et vigtigt pointe, hun stiller spørgsmålet. Hvilket 
læringssyn ligger der bag de netbaserede læremidler?  
 

Uanset hvor megen ny teknologi der introduceres, og uanset den stigende mængde af nye netbaserede 
læringstilbud handler det store pædagogiske spørgsmål i design stadig om læreprocessernes overordnede 
kvalitet: Vil vi skabe læreprocesser med en indbygget forestilling om læring som transmission eller 
kollaboration? (Sorensen, 2002). 
  

Den kommunikation der går forud for anvendelsen af dette site, fører ikke nødvendigvis til 
kollaborativ læring.   
 
Eleven har brug for et ”sikkert” sted at udstille deres film og et afstemningsværktøj. Det kan her 
diskuteres om eleverne reelt har ”brug for” et udstillingssted, eller det snarere er for vores 
(lærerens) skyld, at vi laver disse tilpassede specialværktøjer. De fleste elever ville nok foretrække 
at lægge deres film på YouTube i stedet på Nilens Medie Award, hvis det var et spørgsmål om et 
frit valg.  

Der kan være et problem med de yngre medlemmer i målgruppen - eleverne. Denne målgruppe ville 
foretrække noget mere ”cool”, et mere ”sejt” layout a la DRs Barracuda (www.dr.dk/barracuda).  

Hvor de mindre børn er i gang med at begribe verden, er de større børn i gang med at udfordre den. Dette kan 
overføres til grafikken, hvor de mindre børn tiltrækkes af noget, der understøttes af deres skemaer, mens de 
ældre børn tiltrækkes af noget, der udfordrer og bryder med konventioner.  (Julie Flansmose, 2004). 

Jeg mener dog at sidens relevans overvinder sidens manglende ”seje” layout i forhold til denne 
målgruppe. Julia Gardner UNI-C definerer en sides brugbarhed ud fra denne formel.  
”Brugbarhed = brugervenlighed + relevans” (Julia Gardner, 2003). 

Hvis man ser på arbejdet med film, som en proces der indeholder følgende tre faser: 
Ide-fasen, Produktions-fasen og Formidlingsfasen, kommer Medie Awards ind som et vigtigt 
element i formidlings-fasen. Her handler det om at få formidlet budskabet ”vores film er den 
bedste”, til så mange som muligt. Her handler det om spredning af informationer igennem alle 
tilgængelige kanaler. Der er ikke indbygget specielle kommunikations- og samarbejdsværkstøjer i 
form af blogs, logbøger eller gæstebøger. Disse værktøjer har eleverne i deres skolers respektive 
intranetsystemer.  
En interessant problemstilling i denne sammenhæng, er de unges webbaserede kommunikations- og 
samarbejdsformer. Voksne er ofte bekymrede for den, efter deres mening, manglende sociale 
kontakt denne samarbejdsform fører til. Ifølge journalist Abelone Glahn, er der ingen grund til 
bekymring, de unge opfatter ikke den manglende fysiske kontakt, som et problem. De nye 
generationer går egne veje på nettet og skaber en ny form for virtuel socialisering.  
 

Når man foreslår den yngre generation at mødes fysisk, spørger de: Hvorfor dog? Og hvis de endelig mødes, er 
det ikke nær så sjovt som på nettet. Diversiteten i personlighederne opstår, fordi der mangler en visuel og 
auditiv genkendelse, som ældre er mere afhængige af. Onlinebekendtskaber er lige så virkelige, lige så intense 
som offline. (Chris Rettstatt i Abelone Glahn, 2003). 
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Det har tidsmæssigt ikke været muligt at foretage en brugbar usability test af sitet. En usability test, 
baseret på brugernes konkrete anvendelse af sitet, ville kunne give fingerpeg om bl.a. ulogiske 
navigationsstrukturer og manglende kommunikationsmuligheder.  
 
 
Konklusion 
 
Sitet kan løse den specifikke opgave omkring udstilling af elevfilm og udvælgelse af de bedste film, 
ved hjælp af en netbaseret afstemning. Sitet henvender sig layoutmæssigt primært til den voksne del 
af målgruppen. Sitet er ikke ”sej” nok i forhold til de ældste elever i folkeskolen, men virker næppe 
direkte frastødende på denne målgruppe. 
Det er vigtigt at være opmærksom på, at vi i de fleste tilfælde benytter os af asynkrone 
kommunikationsformer, med de krav det stiller til engagerede lærere og ledere.  
De unge har måske ikke brug for samme socialiseringsform, som vi gamle har, ”havde”. Derfor er 
behovet for en fysisk filmfestival ikke så stor, som den ældre generation tror. 
 
 
Perspektivering 
 
Oplagt, at udvide filmfestivalprojektet til også at omfatte produktion af trailers, posters, 
reklamehjemmesider, klistermærker o.l. 
 
Kommunikationen på selve sitet kunne udbygges med en Gæstebog under menupunktet afstemning. 
 
En live video adgang til de skoler der deltager i et Medie Awards projekt – evt. via web-cams på de 
enkelte skoler. Og en live-streaming session i forbindelse med de ”rigtige” film awards. 
 
Hvilken påvirkning har de mange webbaserede muligheder af  unges udvikling af sociale 
kompetencer. Her tænkes f.eks. på Second Life, WoW og diverse netbaserede managerspil. Kan vi 
gøre andet, end at følge trop med de unges brug af internettet? Er en netbaseret ”social” kontakt 
”nok” i de unges identitetsdannelse? Ifølge Abelone Glahn er de unges socialisering blot anderledes 
end vores, (de gamles).  
 
Hvorfor bruger vi ikke de værktøjer som eleverne anvender i deres dagligdag? (sms, MSN, 
YouTube). 
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Bilag 2 – Forside på Medie Awards 
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Bilag 3: Cd med filerne fra Medie Awards – (startes med index.htm – databaseudtræk fungerer kun 
              med direkte adgang til Internettet). 
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