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Indledning

I vores praksis som henholdsvis IT-konsulent og lærere i grundskolen spørger
vi ofte os selv: Lærer børnene noget af den IT-undervisning vi tilrettelægger,
og er der læringspotentiale i de digitale læremidler vi præsenterer for dem?
Vi kan ind imellem komme i tvivl om hvorvidt det er tilfældet.

På PD modulet IT og Læring på JCVU har vi af praktiske grunde skullet give
afkald på den traditionelle trygge klasseundervisning, og vi har været tvunget
til på egen krop at skulle arbejde kollaborativt ved hjælp af computeren og
nettet. Det synes vi har fungeret rigtig godt, og det har fået os i gang med at
reflektere over, om den måde vi anvender IT på i skolen, nu også er den mest
hensigtmæssige.

Kigger vi på det samfund, der omgiver os, ser vi et samfund, hvor næsten alt
er gennemsyret af IT og internettet. Vi kommunikerer med omverdenen via
mails, chat, Skype og videokonferencer. Vi søger på hvad som helst via
Google eller andre IT-baserede søgefaciliteter. Verden er på en måde blevet
lille, vi kan hurtigt få fat i alt og alle vha. IT-baseret kommunikation. På den
anden side er verden blevet uendelig stor, omfattende. Vi får en million hits
ved en søgning på Google, vi får vores mailboks fyldt dagligt, vi tager vores
arbejde med hjem bl.a. pga. de muligheder IT giver. Vi bliver bombarderet
med 100 tv-kanaler, flere radiokanaler og så lige en 10-15 gratisaviser. Vi ser
virksomheder blive opkøbt af multinationale firmaer, af internationale
kapitalfonde. Ting der i mange tilfælde ligger udenfor vores personlige
verden. Vi bliver tvunget til at vælge, for overhovedet at kunne klare tanken
om næste dags anmarch.

Lars Qvortrup beskriver denne samfundstilstand som det hyperkomplekse
samfund (Qvortrup, 2004, 49-50). Et samfund hvor alting er i bevægelse i
forhold til hinanden, et samfund hvor samfundsforhold ændres fra dag til dag.
Hvordan skal det moderne menneske overleve i dette samfund. Hvilken viden
skal vi have? Hvad skal vi kunne for at kunne navigere i dette komplekse
samfund? Hvilke læringsformer skal vi i skolen gøre brug af, så de unge
mennesker klarer at navigere i dette hyperkomplekse samfund?

Med udgangspunkt i et samfund der er gennemsyret af informationer og
Itbaserede samarbejdsmuligheder, vil vi i denne opgave undersøge, hvad
viden er og hvordan man tilegner sig denne. Med denne indsigt, vil vi
undersøge hvordan netbaserede læremidler kan understøtte elevers læring.

I denne opgave definerer vi læremidler som en blanding af netdistribuerede
og netbaserede læremidler. Et netdistribueret læremiddel fungerer som
bibliotek eller ressourcecenter, hvor elever og lærere kan hente (printe) tekster
og billeder og bruge dem i traditionelle fysiske rammer. Ved et netbaseret
læremiddel forstår vi et virtuelt læringsmiljø eller læringsplatform, hvor
computeren spiller en central rolle i hele læreprocessen, og hvor brugerne ofte
vil forvente at kunne udnytte digitale muligheder som lyd, billeder, video osv.
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Problemformulering
Med udgangspunkt i de netbaserede læremidler Muselim og Skærmskrammel
og Nyheder på Nilen vil vi undersøge, hvordan socialkonstruktivistiske
læringsteorier kan understøtte elevers læring.

Teori og metode
I denne opgave vil vi starte med at se på vidensbegreber, som vi belyser
gennem Qvortrups fire videnskategorier og Nonakas teori om den tavse viden.

I afsnittet om læring belyser vi erkendelses- og læringsteorien konstruktivisme
ud fra Ernst von Glaserfeldts variant radikal konstruktivisme. En anden
interessant gren af konstruktivismen vi indrager er construktionismen udviklet
af Seymour Papert. Vygotskys fokusering på tænkning og sprog og Lave &
Wengers teorier om læring i praksisfællesskaber danner i vores opgave
udgangspunkt for begrebet socialkonstruktivisme. På baggrund af denne viden
har vi, i vores teoretiske tilgang til læringsbegrebet, valgt at tage
udgangspunkt i socialkonstruktivismen.

Med vores viden om viden og læring uddrager vi fire fokusområder, som vi
bruger til at analysere de tidligere nævnte læremidler.

Vores empiri består af to semi-strukturerede kvalitative interviews med
lærerne Anna Støttrup fra Herning og Bodil Kjær fra Viborg. De har benyttet
de netbaserede lærermidler, henholdsvis Muselim og Skærmskrammel og
Nyheder på Nilen (tidligere NetNews) i deres undervisning. De to undervisere
har igennem deres arbejde erhvervet sig viden og synspunkter, som vi ikke har
haft fokus på ud fra vores teoretiske synsvinkel.

Gennem de kvalitative interviews prøver vi at forstå, hvad respondenterne
mener og fortolke disse udsagn så objektivt som muligt. Vi er klar over, at
ikke alle fortolkninger er lige gode, så i sammenskrivningen af interviewet har
vi støttet os til Kvales tre niveauer: selvforståelse, commonsense og teoretisk
tolkning. (Jensen, 2006).

Vi laver validering i situationen ved at spørge ind til respondenternes svar
under interviewet. Vi formoder, at de 2 deltagende respondenter er inde i
vores terminologi, herunder sprogbrug. Vi er klar over, at antallet af
interviewede personer med fordel kunne være større, for at kunne lave
sammenligninger med en større statistisk validitet.
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Viden

Qvortrup beskriver fire videnskatagorier (figur 1). I vores udvælgelse af
vidensformer er vi specielt på jagt efter det refleksive - den refleksive viden.

Kategori Betegnelse Potentialer

1. Viden Faktuel viden
(Kvalifikationer)

Det man ved, at man ved
Det induktive vidensforråd

2. Viden om viden Situativ viden
(Kompetencer)

Det man ved, at man ikke ved
Det deduktive vidensforråd

3. Viden om
(viden om viden)

Systemetisk viden
(Kreativitet)

Det man ikke ved, at man ved
Det abduktive vidensforråd

4. Viden om
(viden om viden om viden)

Verdensviden
(Kultur)

Det man ikke ved,
at man ikke ved

Figur 1: Tabellen er sammensat ud fra Qvortrups tabeller (Qvortrup, 2004, side 85, 86 og 91)

Som det fremgår af ovenstående tabel, opererer Qvortrup med fire
videnskategorier. For at forstå Qvortrups vidensbegreb, er det vigtigt at være
opmærksom på, at Qvortrup flytter fokus fra, hvordan viden er muligt til,
hvordan viden bruges. Udtrykket hvordan viden bruges bliver omformuleret
til hvordan viden foregår (Qvortrup 2004, 82). Det store spørgsmål i
Qvortrups vidensdiskussion er, hvordan bruges (foregår) viden, når vi allerede
er en del af den verden, vi bruger viden i forhold til.

Qvortrup understreger, at viden ikke er et statisk fænomen, men at samspillet
med omverdenen kan skabe ny viden, at kommunikationen imellem de
psykiske og sociale systemer skaber ny viden. Dette samspil med omverdenen
skaber ny viden og dermed muligheden for læring. Qvortrup beskriver, i
samme værk, en række egenskaber ved viden.

… viden er et begreb for et individs måder at håndtere omverdenskompleksitet på. ….
Viden er en kilde til at transformere usikkerhed til sikkerhed, men den er ligeledes – og
dette i stigende grad - en kilde til at kunne give usikkerhed form, dvs. opretholde
usikkerhed som usikkerhed, men gøre den håndterbar. (Qvortrup, 2004, 82).

Viden er et værktøj, som det psykiske system (individet) kan bruge, til at
reducere omverdens-kompleksiteten. I denne opgave er vi specielt interesseret
i den refleksive vidensform. Qvortrup beskriver den anden vidensform som
viden om viden, dvs. viden om videnssituationen eller evnen til
selviagttagelse.

Jeg er med andre ord ikke alene i stand til at rubricere det, jeg ser, men jeg evner også
at stille mig ved siden af min egen iagttagelse og gøre mig mine overvejelser herom.
(Qvortrup, 2004, 85)

Her mener vi, at vi nærmer os vores forståelse af refleksion. Dog er der
elementer fra Qvortrups næste vidensform, som også kan komme på tale.
Qvortrups tredje vidensform betegnes som viden om viden om viden,  dvs.
viden om den viden jeg før fik ved at iagttage mig selv. Det er det vi prøver at
gøre i forhold til denne opgave. Vi prøver vha. en viden (kvalifikationer) at
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tilegne os viden om viden (kompetencer), for vha. af viden om viden om
viden (kreativitet) at retfærdiggøre vores brug af Qvortrups vidensteorier.
Når man, som vi gør, leder efter refleksion i læremidler, er der ikke langt
imellem de processer der skaber refleksion og de processer der skaber
kreativitet.

Qvortrup understreger, at de fire vidensformer ikke kan stå alene, den ene
vidensform er afhængig af den anden. Qvortrups første tre vidensniveauer er
individbaserede, mens den fjerde (verdensviden) er socialt baseret, en
kollektiv vidensform. Ovenstående forsøg på at indsnævre begrebet refleksiv
viden, mener vi at kunne bruge, som en del af den vidensteoretiske baggrund
for det, Gynter og Gerken kalder udvikling af selvlæringskompetencer.
(Gynter og Gerken, 2004).

Tavs viden
Med begrebet Tavs viden menes, at mennesket kan være i besiddelse af viden,
kompetencer og færdigheder, selvom dette ikke kan udtrykkes sprogligt,
expliciteres - og uden at denne viden og disse færdigheder er bundet til et
regelsæt. Med til den tavse viden hører også oplevelser, erfaringer, følelser,
kropslighed. (Wackerhausen, 1999)
 
Ikujiro Nonaka skelner mellem viden og information:

• Information er data i den mest rendyrkede form.
• Viden er information vi har taget til os gennem refleksion eller erfaring.
(Hansen, 2004)

Eksplicit viden er det vi kan artikulere gennem sproget. F.eks. manualer eller
databaser. Tavs viden er en subjektiv form for viden – det kan ikke udtrykkes i
ord, tal eller formularer. Det er vores overbevisninger, færdigheder eller
know-how. Det er i samspillet mellem tavs og eksplicit viden at videnskabelse
finder sted. (Hansen, 2004)

Tavs viden kommer i spil når Anna Støttrup i arbejdet med Muselim og
Skærmskrammel i sin klasse sender eleverne rundt for at studere hinandens
værker. Den enkelte elev kommer med sin tavse viden og får øje på noget i
det en anden har frembragt, hvilket inspirerer til nye og anderledes produkter.
Nye kreative frembringelser. For at nå refleksionsniveauet er udfordringen at
læreren og/eller eleverne sætter ord på processen og kommunikerer.

I ovenstående tydeliggør vi, at viden er mere end simpel overførsel af
informationer. Ved hjælp af Qvortrups vidensformer viser vi, at for at kunne
reflektere må man op på et højere niveau. Kombinationen af eksplicit og
implicit viden skaber grobund for refleksion og kreativitet.
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Læring

Hvad er læring?

….enhver proces, der hos levende organismer fører til en varig
kapacitetsændring, og som ikke kun skyldes glemsel, biologisk
modning eller aldring. (Illeris, 2006, 15).

Knud Illeris’ definition af læring er meget bred, og den står umiddelbart i
kontrast til den gængse opfattelse, at læring har med skole og
klasseundervisning at gøre. Vi kender den alt for godt, fordi vi alle har tilbragt
tusindvis af timer i den undervisningssituation, hvor læreren formidler et stof
til eleverne. Men der foregår jo også meget læring udenfor skolen, ja, børn
har, inden de starter i skolen, lært en masse grundlæggende og komplicerede
ting som f.eks.: at tale og indgå i sociale sammenhænge. Op gennem deres
skolegang lærer de udenfor skoletiden ligeledes en hel masse gennem leg og
aktiviteter.

Men hvorfor er det overhovedet vigtigt at beskæftige sig med læring? Har den
traditionelle lærer overfører viden til eleven – metode ikke bevist sin
berettigelse ved sejlivet at være den absolut mest dominerende
undervisningsmetode over det meste af verden siden mennesket formaliserede
undervisningen? Nej, det mener vi ikke, og vi vil gerne forklare hvorfor. Lad
os sammen tage på en mindre tidsrejse tilbage i tiden. Tilbage til det
ostelugtende og fugtige, men for mange trygge, klasseværelse på
kommuneskolen. Her husker vi Ole, som sad i nærheden af lærerens kateder.
Han var dygtig til alle de boglige fag og tilegnede sig stoffet meget hurtigt.
Jens skulle have stoffet gentaget flere gange og gerne på forskellige måder.
Lise kunne stadig ikke læse i 4. klasse, men forstod tingene bedst når
biologilæreren fortalte og tegnede dyr på tavlen. Niels syntes, at stoffet var
kedeligt og uinteressant. Han kunne ikke se, hvad han skulle bruge det til.
Veninderne Susanne, Ulla og Ida lærte bedst, når de fik lov til at arbejde
sammen i gruppe.

Børn lærer altså på forskellige måder og i forskelligt tempo og derfor må der
anderledes undervisningsmetoder og læringsteorier på banen, hvis vi skal
skabe en folkeskole i verdensklasse.

I denne opgave har vi valgt at beskæftige os med det konstruktivistiske
læringssyn, som med sine mange varianter må betegnes som en bevægelse,
der alle har det til fælles, at viden er noget der aktivt konstrueres i hovedet på
eleven og ikke overføres passivt fra læreren.

I dette afsnit om læring beskriver vi den radikale konstruktivisme, som er en
viderudvikling af Jean Piagets tanker om konstruktivisme, udviklet af hans
elev Ernst von Glaserfelt. Derudover beskriver vi to interessante
konstruktivistiske retninger: constructionisme og socialkonstruktivisme.
Constructionismen er interessant, fordi den mener, at en god måde at lære på,
er at tage udgangspunkt i noget en eller flere elever konstruerer.
Socialkonstruktivisme er interessant, fordi den bygger på samarbejde, som
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måden at lære på, og den har vi som CSCL-studerende rigtig gode erfaringer
med. David Favrholdt vil vi indrage til at give socialkonstruktivsimen
modspil.

Konstruktivisme
Konstruktivisme er både en teori om læring og viden og
udviklingspsykologen Jean Piaget (1896-1980) betragtes som faderen til den
erkendelsesteoretiske konstruktivisme. Han mente, at man i læreprocessen må
være aktiv for at kunne tilegne sig viden. Piagets grundantagelse er, at
iagttagelse af verden – det være sig ting, hændelser, tekst i en bog osv – ikke
er muligt, med mindre vi antager, at den der iagttager, allerede har dannet sig
nogle strukturer, som det nye kan forbindes med. (Rasmussen, 2005,120).

Radikal konstruktivisme
Psykologen Ernst von Glaserfeld (1917- ) har på baggrund af en fortolkning af
Piagets teoretiske grundantagelser om assimilation (optage i sig) og
akkommodation (tilpasning) udviklet den konstruktivistiske læringsteori
radikal konstruktivisme.

Glaserfeldts radikale konstruktivisme bygger på følgende grundprincipper:

1. Det tænkende subjekt modtager ikke viden på en uvirksom eller passiv
måde, hverken gennem sine sanser eller igennem kommunikation. Viden
opbygges af det tænkende subjekt i en aktiv tilegnelsesproces.

 
2. Tænkningens eller kognitionens funktion er adaptiv i ordets biologiske

betydning, og den tjener til at organisere subjektets erfarede verden, ikke til
opdagelse af en eksisterende verden (Rasmussen, 2005, 121).

 
I Glaserfeldts fortolkning af Piaget defineres viden som handlingsskemaer,
begreber og tanker som dannes i en adaptionsproces, hvor nøglebegreberne er
assimilation og akkommodation. Assimilation er når nyt materiale behandles
som et tilfælde af noget kendt, altså nye erfaringer til allerede eksisterende
begrebslige strukturer. Skematisk ser det således ud:

1. En perciperet eller genkendt situation.
2. En særlig (motorisk eller kognitiv) aktivitet knyttet til denne situation.
3. Et tilfredsstillende eller forventet resultat, dvs. forventninger om, at

aktiviteten fører til et særligt på forhånd forventet resultat (Rasmussen,
2005, 122)

 

1.
Situation

2.
Aktivitet

3.
Resultat

Figur 2: Rasmussen, 2005, 122
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Genkendelsen er altid i situationen (1) et resultat af assimilation i den
forstand, at situationen kan genkendes som begyndelse for skemaet, hvis den
tilfredsstiller de betingelser, som tidligere har kendetegnet den. Hvis
situationen tilfredstiller disse særlige betingelser, der passer til strukturen, så
udløses den tilknyttede aktivitet. Selve aktiviteten (2) frembringer et resultat,
som subjektet vil forsøge at assimilere til dets forventninger (3). Hvis dette
ikke er muligt opstår en forstyrrelse. Denne forstyrrelse kan have enten
overraskelse eller skuffelse som resultat. Hvis det ventede resultat er skuffelse
kan et eller flere af de kendetegn, som blev iagttaget i anden omgang, føre til
en ændring i det genkendelsesmønster, som vil udløse fremtidige aktiviteter,
men hvis det ventede resultat var overraskelse eller interessant dannes et nyt
genkendelsesmønster, som indbefatter de nye kendetegn, hvorved der dannes
et helt nyt skema.
 
For Glaserfeldt finder læring sted, når et skema i stedet for at producere et
forventet resultat fører til forstyrrelse, og denne forstyrrelse videre fører til en
akkommodation, der opretholder eller genetablerer individets ekvilibriums-
eller ligevægtsstilstand. Denne tilstand befinder et individ sig i, når det er i
stand til at opveje de forstyrrelser, som det udsættes for fra omverdenen
ignnem sin egen aktivitet (Rasmussen, 2005, 120-124).

Opsummering
Radikal konstruktivisme forstår læring som menneskets udvikling af nye
kognitive strukturer, der kan forklare ukendte situationer. Mennesket lærer
derfor for at kunne tilpasse de kognitive strukturer til (problem)situationer i
verden. Udgangspunktet for menneskets læring er ukendte situationer, det
ikke kan forklare eller forstå. Denne ukendte problemsituation placerer
mennesket i en uligevægt (ekvilibrium), og læring er menneskets forsøg på at
konstruere kognitive strukturerer, der kan forklare situationen og dermed
genskabe ligevægt.

Constructionisme
Seymour Papert har sammen med en forskergruppe på MIT i Boston i USA i
en årrække forsket i børn, IT og læring. Dette arbejde blev til som en slags
modreaktion mod den traditionelle amerikanske undervisning, der foregik som
ren instructionisme. Papert har i samarbejde med denne forskergruppe
udviklet læringsbegrebet construktionismen. Papert tager udgangspunkt i
Piagets konstruktivistiske erkendelsesteori, hvor viden som tidligere nævnt er
en konstruktionsproces i individet. Den kognitive erkendelse underbygges
særligt godt, når elever er optaget af og i gang med en form for konkret fysisk
konstruktion af noget, der er meningsfuldt for dem i samspil med andre.

(...) at dette sker særligt heldigt, når den lærende er engageret i noget konkret eller i
det mindste noget, der kan deles med andre (...) et sandslot, en maskine, et
computerprogram, en bog. Dette leder os til en cirkelmodel af internalisering af det,
som er udenfor, derefter eksternalisering af det som er indeni og så videre. (Citat af
Papert i Gynter, 2005, 95).
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Papert mener således, at de kognitive processer understøttes særdeles godt af
eksperimenter med fysiske konstruktioner, når man er i samarbejde og
kommunikerer med kammerater eller læreren om det, der konstrueres. (...) et
sandslot eller en kage, (...) et computerprogram, et digt,  en teori om
universet. (Citat af Papert i Gynter, 2005, 95). I denne proces opstår mulighed
for refleksiv læring. En af de helt store fordele ved computeren er muligheden
for at eksperimentere og forsøge igen og igen, hvilket er specielt fordelagtigt
for læreprocessen. Læreprocessen veksler mellem a. forestilling, b. konkrete
eksternaliseringer, c. kommunikation om og vurdering af resultatet og d.
udvikling af nye forestillinger. Denne måde at arbejde på kan bl.a. finde sted,
når elever arbejder med at designe multimedier i åbne computerværktøjer,
hvor der veksles mellem idé, programmering, iagttagelse, kommunikation og
ny programmering (Gynter, 2005).

Socialkonstruktivisme og læring i praksisfællesskaber
Vygotsky udviklede omkring 1930 sine socialkonstruktivistiske
læringsteorier, hvor han gennem sit arbejde med studier af børns aktiviteter i
forbindelse med opgaveløsning påviser, at sprog og kommunikation er
væsentlige artefakter for løsning af praktiske problemer og at sproget i
betydelig grad bidrager til udvikling af personens praktiske og abstrakte
intelligens (Vygotsky, 1930, in: Illeris, 2000).

I socialkonstruktivistiske vidensteorier er fællesskabet og sproget centrale
begreber. Viden konstrueres i fællesskaber - ved hjælp af sproget - i
situationen (Hermansen, 2001). Socialkonstruktivisterne benægter sådan set
ikke, at der foregår læreprocesser internt i det enkelte individ. Men de finder
det uinteressant, fordi karakteren af og indholdet i disse processer til enhver
tid bestemmes af relationerne i det sociale felt. De er enige med Piaget og
andre konstruktivister i, at verden og samfundet ikke er objektive størrelser,
som man kan tilegne sig gennem læreprocesser. Omverden opfattes i begge
tilfælde som noget, der aktivt konstrueres. (Illeris, 2006)

Dette syn harmonerer med Lave og Wengers teorier om læring som
meningsfuld deltagelse i sociale praksisfællesskaber. (Gynther, 2005, 110).
Vigtige elementer er, at man har et fælles projekt som opleves meningsfuldt
og forpligtende i forhold til fællesskabet, således at der er et gensidigt
engagement i forhold til såvel projektet som praksisfællesskabet. Praksis er
her forstået som en igangværende social interaktionsproces. At arbejde i et
praksisfælleskab betyder, at man deltager sammen med andre, og at man
producerer artefakter, som kan være fysiske konstruktioner, men det kan også
være ord vi siger, eller et indlæg i en konference. Denne produktion af
artefakter, kalder Gynther en tingsliggørelse og den refererer både til
processen og produktet og modsat dansk pædagogisk tradition adskiller
Wenger ikke processer og produkter. At skrive et indlæg til en CSCL
konference er en proces – det skrevne indlæg er et produkt – en konkret
artefakt. (Gynther, 2005, 126).

I vores arbejde på pd-modulet har vi oplevet at arbejde i et praksisfællesskab.
Vi har produceret opgaver eller indlæg i konferencer (produkt og proces), et
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arbejde, vi har oplevet som meningsfuldt og forpligtende. Disse faktorer har
tilsammen virket engagerende og udgjort en stor motivationsfaktor.

Kritik af socialkonstruktivisme
Socialkonstruktivismen kritiseres af David Favrholdt. Han hævder, at
socialkonstruktivismen er en reduktionisme - en stærk forenkling. Han skelner
mellem en svag og en stærk version af social konstruktivisme. I den stærke
version hævdes, at alle videnskabelige data og lovmæssigheder - også
naturvidenskabernes - er socialt konstruerede. (Favrholdt, 2001). Den svage
version hævder ifølge Favrholdt, at ganske vist er samfundet et menneskeligt
produkt, men de lovmæssigheder der findes inden for de eksakte videnskaber
(her nævnes fysik og matematik) er ikke nødvendigvis et resultat af sociale
konstruktioner.

Favrholdt diskuterer den svage versions berettigelse på baggrund af sprogets
tilblivelse. Er sproget en ren social konstruktion, eller findes der
naturvidenskabelige lovmæssigheder, som også spiller ind på sprogets
tilblivelse? Han mener, at den stærke version af social konstruktivisme ikke
kan bruges og at den svage version har mangler med hensyn til en klar
definition af det han kalder objektiv eksistens og konkluderer: Den svage
version af social konstruktivisme bør modificeres på en række punkter. Den
stærke version holder ikke for en nærmere diskussion. (Favrholdt, 2001, 15).

Opsummering
På baggrund af de erfaringer vi har gjort os ved at arbejde kollaborativt på
dette pd-modul kan vi klart tilslutte os socialkonstruktivisternes fokusering på
det sociale felts betydning, men vi er opmærksomme på, at den rene
socialkonstruktivisme har nogle svagheder. Vi har som Favrholdt svært ved at
acceptere, at læring og andre psykiske processer kun kan finde sted i en social
sammenhæng. Vi mener, at man let kan komme til at overse eller
undervurdere betydningen af de indre psykiske processer, der sker hos det
enkelte individ. Som eksempel har vi mange gange i dette studie været i en
situation, hvor vi skulle forberede et indlæg til konferencen, og her har man
siddet alene og læst og skrevet noter. Her har der foregået en læring hos den
pågældende uden at de andre i gruppen har været direkte involveret. At
indlægget så kvalificeres, når de andre i gruppen giver respons og evt. tilføjer
noget, bekræfter bare grundaspektet i socialkonstruktivisme.
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Fokusområder

Ud fra ovenstående teorier vælger vi at fokusere på nedenstående fire
områder, som vi anser for vigtige i en socialkonstruktivistisk analyse af
netbaserede læremidler.

Samarbejde
Med samarbejde forstås i denne opgave elevernes fælles arbejde på en opgave.
Bang og Dalsgaard (2005) definerer dette samarbejde som kollaborativt i
modsætning til et kooperativt samarbejde, hvor arbejdsopgaven deles mellem
de studerende. I det kollaborative samarbejde, i meningsfulde
praksisfællesskaber, ligger der større mulighed for refleksion. Med
udgangspunkt i dette mener vi, at samarbejde er et vigtigt fokuspunkt.

Motivation
Det opleves meningsfuldt og motiverende at producere noget i et fællesskab.
Motivationen kan ligge i produktet, i processen og i ansvarsfølelsen overfor
fællesskabet.

Kommunikation
I ethvert samarbejde foregår der kommunikation. Den kommunikationsform
vi fokuserer på i denne opgave er it-baseret kommunikation mellem
mennesker.

Refleksion
Refleksion er i henhold til Qvortrups videnskategorier det niveau, man må
beherske for at kunne håndtere omverdenskompleksiteten. De krav samfundet
i dag stiller til kreativitet og innovation fordrer refleksionskompetence
/selvlæringskompetence. I kommunikationen i forbindelse med arbejdet med
fysiske konstruktioner opstår muligheden for refleksive processer og læring.
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Analyse af Læremidler

I dette afsnit giver vi en kort beskrivelse af de to netbaserede læremidler,
Nyheder på Nilen og Muselim og Skærmskrammel herunder en kort
beskrivelse af de to læremidlers opfyldelse af de IT- faglige mål i forhold til
JPCK (junior-pc-kørekort) og de faglige mål i forhold til Fælles mål. Vi
analyserer de to læremidler ved hjælp af teorierne om åbne og lukkede
teknologier og fire katagorier for IT-integration (Gynther og Gerken, 2004)
samt vore egne fokuspunkter. Med udgangspunkt i disse to teorier og
fokusområderne samarbejde, kommunikation, motivation og refleksion, laver
vi en kort analyse af de to læremidler. Dette mener vi er redeligt, da Gynter og
Gerkens to teorier bygger på samme videns- og læringssyn som vore egne
fokuspunkter. Dette ses bl.a. ved Gynter og Gerkens brug af Seymour Paperts
Constructionism contra Instructionism. (Gynther og Gerken, 2004 s. 7)
Afsnittet sluttes af med en kort delkonklusion.

Anvendelse af teorier

Åbne og lukkede teknologier
Gynther og Gerken arbejder med begreberne lukkede og åbne teknologier i
forhold til teknologi til børn. Lukkede teknologier er teknologier, som tager
udgangspunkt i et videns- og læringssyn, der ser undervisning som overførsel
af viden til barnet. Et kognitivistisk videns- og læringssyn. Sten Larsen bruger
udtrykket tankpasserpædagogik.

Åbne teknologier tager udgangspunkt i et videns- og læringssyn, der ser
undervisning som en proces, hvor børn aktivt skaber deres egen viden – og at
dette understøttes særligt godt ved, at de i et socialt fællesskab arbejder med
konkrete designprojekter, som de selv er interesseret i, og som samtidig åbner
for tilegnelse af vigtige fagområder. (Gynther og Gerken, 2004, s. 10).
Gynther og Gerkens åbne teknologier stemmer godt overens med vores
fokuspunkter. Åbne teknologier, der støtter børns evne og lyst til at
undersøge, designe, konstruere, kommunikere og fortælle historier i sociale
fællesskaber er ifølge Papert understøttende for læreprocesserne.

Fire måder at opfatte IT-integration
Gynther og Gerken beskæftiger sig med forskellige opfattelser af IT-
undervisning, og nævner fire forskellige anskuelser: undervisning i, med, om
og gennem IT.

Ved undervisning i IT forstås, at eleverne skal lære at benytte IT som et
redskab og opnå diverse færdigheder i at anvende computeren. I denne måde
at anskue IT på, ligger der ikke umiddelbart noget om hvilket læringssyn, der
ligger til grund for anvendelsen af IT. IT betragtes som en kulturteknik, man
må beherske.
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Hvis man ser IT-integration som undervisning med IT er der fokus på faget
eller fagområdet, altså IT ses som et redskab for opnåelse af faglige
færdigheder indenfor pågældende fagområde. IT betragtes som et
undervisningsmiddel.

Ved undervisning om IT vil det være IT’s betydning for mennesket og
samfundet, der fokuseres på. Eleverne skal sikres en kritisk tilgang til IT og
forstå hvilken betydning dette måtte have for det enkelte menneske og
samfundet.

Endelig kan der være tale om et fjerde niveau for IT-integration, nemlig
undervisning gennem IT. Her vil fokus være på de læreprocesser, der
muliggøres når IT anvendes som et middel til at lære. Eleven får med IT
mulighed for at være aktiv i processen og være med til i samarbejde med
andre at designe ting og opfinde og digte historier. Sproget spiller en central
rolle, hvilket er afgørende for refleksive læreprocesser. (Gynther og Gerken,
2004).

De fire undervisningsformer skal ses som et supplement til vores
fokuspunkter, som giver mulighed for en mere finmasket vurdering af de to
netbaserede læremidler.

Beskrivelse af de to læremidler

Nyheder på Nilen (NetNews)
Webstedet Nyheder på Nilen lægger, som navnet siger, op til at lave
nyhedsformidling på nettet (en netavis). Her kan eleverne prøve kræfter med
at formidle nyheder på nettet ved hjælp af tekst og billeder – herunder
videoklip og lyd. Netavisen opbygges i hjemmesideværktøjet Webbyggeren
fra portalen Hval.dk. Elever og lærere kan finde hjælp og inspiration til de
faglige områder, der anvendes i forbindelse med arbejdet med en netavis, på
Nyheder på Nilen. Under menupunktet Projekter henvises til både de IT-
faglige og fag-faglige mål for Nyheder på Nilen. Der er henvisninger til
relevante trinmål i Junior PC kørekortet og til relevante fagområder i Fælles
Mål (Bilag 1). Disse henvisninger peger på, hvilke mulige områder man kan
komme omkring. Det vil være forskelligt fra lærer til lærer, hvilke IT- og
fagmål undervisningen faktisk inddrager.

Interesserede lærere tilmelder deres klasser til projektet. Nil-projektlederen
afholder et kursus for de deltagende lærere. På kurset lærer lærerne teknikken
bag opbygningen af hjemmesiden. Det aftales hvilke uger klasserne er
chefredaktion og hvilke uger klasserne er journalister. Det aftales fra projekt
til projekt, hvad hovedsigtet er, og dermed hvilke katagorier (stofområder) der
lægges vægt på, og hvem der er målgruppen. Omfang og navn på produktet
(netavisen) aftales ligeledes. Det er tilladt at foreslå nye katagorier under
forløbet.
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De deltagende 8. klasser danner i fællesskab en nyhedsredaktion. På skift
fungerer én af klasserne som chefredaktion. Chefredaktionen sætter de andre
klasser i arbejde med at finde nyhedsstof og andet stof til de aftalte katagorier.
Chefredaktionen bestemmer hvilket stof, der skal i avisen den pågældende
uge. Alle deltagende klasser er chefredaktion mindst to gange.

Kommunikationen imellem de deltagende klasser foregår i Skolekom. Der
laves en lukket konference til hvert avisprojekt. Klasselærerne og Nil-
projektlederen har deres egen lukkede konference ved siden af den fælles
konference.

Nyhedsformidling er med til at skærpe elevernes fornemmelse for, hvor der
sker nyt i regionen, og i det hele taget, hvad en nyhed er. De kan lære at
koncentrere det sproglige og det billedlige udtryk, de kan lære at fremhæve
det vigtige og skære det uvæsentlige væk. De lærer samtidig at overholde
tidsfrister/deadlines.

Eleverne trænes under hele forløbet i at arbejde sammen i et IT-baseret
netværk. Alle deltagere (og alle andre) kan løbende følge opbygningen af
netavisen på webstedet. Slutproduktet er en netavis udarbejdet af 4-6 klasser
over en periode på 8-12 uger, uden at eleverne fysisk har mødt hinanden.

Muselim og skærmskrammel
Ved hjælp af det netbaserede IKT læremiddel Muselim og skærmskrammel
kan eleverne lave en digital collage. Målgruppen er alle skoleklasser, der har
adgang til en PC, internet, scanner og et billedbehandlingsprogram. I dette
tilfælde er Paint Shop Pro en fordel, da vejledningen henviser til dette
program – men det er ikke et must.

Som programmets navn Skærmskrammel antyder, så er materialerne, som skal
indgå i collagen dem, som man finder på genbrugspladsen. På siden
Værktøjskassen finder man billeder, som eleverne kan kopiere og bruge
direkte. Ellers kan eleverne vælge at scanne deres egen skærmskrammel. Det
kunne være en leverpostejmad med remoulade, en mønt, en mobiltelefon, en
bussemand osv. Kun fantasien sætter grænsen.

Muselimen (billedbehandlingsprogrammet) er det, som binder de forskellige
materialer sammen, men ikke mere fast, end at de ved et museklik, kan
ændres og redigeres i en uendelighed. Spejlvendinger, drejninger, farveskift,
gennemsigtighed og vridninger kan give den digitale collage et hav af
udtryksmuligheder.

Eleverne kan følge vejledningen til Lav en rummand, som findes under
menupunktet support. Her fremstiller de trin for trin en "rummand " ved hjælp
af billeder i værktøjskassen og få udvalgte værktøjer i Paint Shop Pro. Dette
eksempel henvender sig til elever med mindre kendskab til elektronisk
billedbehandling og som introduktion af projektet.
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Bagrundsviden til læreren er en side, hvor han/hun finder en ordliste med
forklaringer på kunstbegreberne collage, assembly osv. Siden indeholder også
et historisk rids over collagens udvikling og links til eksempler på store
kunstnere, som Henry Heerup, Robert Jacobsen, som har brugt skrald i deres
kunstværker. Der linkes desuden til kunstmuseer, som udstiller værker, der er
lavet af skrald.

Muselim og Skærmskrammel er ikke en erstatning for den traditionelle
collage, hvor eleven kan sanse materialets struktur, former, farver, lugte osv.,
men nærmere et supplement til undervisningen i billedkunstgenren collage.

Til slut opfordres eleverne til at maile deres færdige collage til programmets
webgalleri, hvor de udstilles, og kan beundres af klassekammerater, familie og
venner.

Der henvises til både de IT-faglige og fag-faglige mål for Muselim og
Skærmskrammel. Under menupunktet Projekter henvises til både de IT-
faglige og fag-faglige mål for Muselim og Skærmskrammel. Der er
henvisninger til relevante trinmål i Junior PC kørekortet og til relevante
fagområder i Fælles Mål (Bilag 2). Disse henvisninger peger på hvilke mulige
områder man kan komme omkring. Det vil være forskelligt fra lærer til lærer,
hvilke IT- og fagmål undervisningen faktisk inddrager.

Åbne og lukkede teknologier i de to
læremidler

Muselim og Skærmskrammel og Nyheder på Nilen er begge åbne læremidler,
men disse kan være mere eller mindre åbne. Det afhænger af, hvor meget
bearbejdningsbart materiale de indeholder, og hvor meget de lægger op til, at
man skal bruge teknologien til at arbejde videre med materialet.

Muselim og Skærmskrammel er mindre åbent, da det er givet på forhånd, at
eleverne skal lave en figur, og den skal være af genbrugsmaterialer.
Programmet lægger ikke op til, at eleverne skal arbejde sammen. Men det er
langt fra et lærermiddel, der bare fylder viden ned i hovedet på eleven.

Nyheder på Nilen er det mest åbne af de to læremidler, da eleverne selv
vælger, hvilke artikler de vil skrive, og de har endvidere mulighed for at
arbejde flere sammen.

De to lærermidler set i relation til de fire
opfattelser af IT-integration

I Muselim og Skærmskrammel er det primære læringsmål, at eleverne lærer at
lave en billedcollage, der er en genre indenfor bl.a. faget billedkunst. Der
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undervises med IT, for at kunne gøre dette på en anderledes måde. Delene til
denne collage bearbejdes og samles i et billedbehandlingsprogram, i dette
tilfælde Paint Shop Pro. Her kan man tale om, at der indirekte undervises i IT.

I Nyheder på Nilen er det primære læringsmål at skrive artikler, en genre
indenfor danskfaget, som samles i en Netavis. Til dette formål arbejdes der
med IT. Eleverne udgiver avisen på internettet ved hjælp af programmet
Webbyggeren, og de kommunikerer sammen gennem Skolekom, så her kan
man tale om, at der også indirekte undervises i IT.

Ovenstående metodik i udformningen af en avis (netavis), leder eleverne
igennem de nye muligheder IT giver for nyhedsformidling. Arbejdsformen
giver indblik i, hvordan det er at arbejde i det hyperkomplekse samfund, hvor
holdninger, vaner, meninger, teorier, samfundskonstruktioner hele tiden
ændrer sig i forhold til sig selv og hinanden. Her arbejdes der om IT.  Gennem
den dialog, der foregår imellem redaktionsgruppen og journalistgruppen,
udvikler kvaliteten af artiklerne sig. Dialogen imellem redaktion og
journalister kan medføre et bedre fagligt produkt. Den læreproces der foregår
mellem redaktion og journalister kan nærme sig undervisning gennem IT.
Kommunikationen, samarbejdet imellem dem, kan skabe en form for
refleksivitet, udvikling af selvlæringskompetencer. Specielt i de tilfælde, hvor
kommunikationen imellem de enkelte klasser, gik på det faglige indhold,
kunne det lugte lidt af refleksion. Følgende citat fra vores interview med Bodil
Kjær kunne pege i den retning:

Jeg kan huske, dem der skændtes, det var sådan noget med – I har ikke sendt nyheder.
Jamen gud, du kan da ikke sende en nyhed 3 uger før – så er det da en ludernyhed.
(Bilag 3, 6:55). (En ludernyhed er vist en journalistisk betegnelse for en opdigtet
nyhed. Red.).

Det at eleverne, af egen fri vilje, begyndte at stramme kriterierne for artiklerne
og deres autensitet, nærmer sig refleksionskompetence.

De to læremidler set i relation til vore
fokusområder

Nedenstående gennemgang af vores fokuspunkter samarbejde,
kommunikation, motivation og refleksion set i relation til de to netbaserede
læremidler er struktureret således, at første del er en gennemgang af det, man
umiddelbart kan se, der lægges op til på læremidlets website. Anden del bliver
med inddragelse af citater fra de to interviews og analyse heraf - og dermed
beskrivelse af en mere nuanceret anvendelse af de to læremidler. Til sidst
foretages en opsummering. Vi har udfærdiget en tabel, der tager
udgangspunkt i første del af vores beskrivelse og altså viser, hvilke
fokusområder, man umiddelbart kan se, der lægges op til  på websitet.
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Nyheder på Nilen (NetNews)
Netnews er et netbaseret læremiddel, hvor kommunikation og samarbejde er
indbyggede elementer. Eleverne kan ikke løse opgaven uden at samarbejde.
Der er samarbejde omkring redaktionens arbejde med udvælgelse af relevante
artikler, der er samarbejde omkring elevernes udarbejdelse af artikler til
netavisen. Motivation eller motivationsfaktorer bliver ikke nævnt i læremidlet.
Måske er krokodillen på motorcykel en motivationsfaktor for eleverne? I
selve læremidlet nævnes der ikke direkte elementer, som kan pege mod
refleksion. I den konkrete undervisningssituation blev der i sagens natur
kommunikeret via Skolekom og samarbejdet imellem grupperne igennem hele
forløbet. Motivationselementet blev berørt i interviewet med Bodil Kjær. Det
fremgår blandt andet af følgende citat:

-  I får lov at arbejde med IT, som nogen af de første. (…….) Det er interessant, når de
var de eneste. (Bilag 3, 28:05)

Bodil Kjær nævner at det at arbejde med computeren, er en motivationsfaktor
i sig selv. Senere i interviewet modsiger hun faktisk sig selv. Hun fik følgende
spørgsmål:  

- Og for børn er der heller ikke en yderligere motivationsfaktor i dag?
BO:  Jeg føler det ikke. (…….) Jeg er lige ved at tro,  det kan godt være det lyder
barsk, at vi er ved at komme så langt hen. Børn rykker sig meget. (…….) At de hellere
vil se det fysisk. (Bilag 3, 10:23)

Vi vælger at tolke hendes udsagn sådan, at hun mener, at det at arbejde ved
computerne er en motivationsfaktor i sig selv, men det at kunne lægge deres
producerede materialer ud på nettet ikke er motiverende i sig selv i år 2006.
Var der tegn på refleksion blandt eleverne – eller hos læreren? Som tidligere
nævnt, havde eleverne en kraftig diskussion om artiklernes indhold og alder.
Denne diskussion var opstået på elevernes egen foranledning og sluttede
ligeledes uden indblanding fra lærerne. Her kan man vel godt sige, at
eleverne udviklede en slags selvlæringskompetence. Et andet sted i
interviewet kommer Bodil Kjær ind på sin egen oplevelse af det at arbejde
med Netnews:

- Ja .. der skete utroligt mange ting. Dengang skete der i hvert fald noget med mig som
lærer, jeg fandt ud af, som lærer. Det er meget vigtigt, man tør gi los og så sige, at jeg
ved ikke alt. Og jeg ved at nogle elever kan meget mere end jeg kan og så la´ være med
at være hæmmet. Sige til eleverne, jeg kan noget – du kan noget. Ha´ respekt for
hinanden.  (Bilag 3, 22:20)

Hvis man går ud fra, at et af Bodil Kjærs værste mareridt ville være ikke at
have fuldstændig styr på sine elever, må det vel siges at være en temmelig stor
omvæltning i hendes måde at tænke og udføre undervisning på.

Muselim og skærmskrammel
Som det fremgår af figur 3 (nedenfor), lægges der ikke direkte op til
samarbejde og kommunikation i Muselim og Skærmskrammel. Eleverne er
ikke tvunget til at bruge elektroniske kommunikations-midler til udveksling af
ideer, billeder m.m. Der kan ses elementer af kommunikation i Galleriet, i
form af muligheden for at udstille elevernes produkter. Denne
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kommunikationsform er en form for videndeling, men ikke en målrettet
kommunikationsproces. Det er svært at vurdere om selve læremidlet lægger
op til motivation. Der gives eksempler på en faglig motivationsvinkel under
menupunktet Sådan gør du -> Lærerens forberedelse. De peger på at man kan
besøge museer, se kunstværker, se andre elevers produktioner o.l. Disse
motivationsområder er alle af faglig art. Selve webstedets udformning kan
måske virke motiverende på eleverne. Mod dette synspunkt taler det uklare
afsender – modtager forhold. Webstedet henvender sig både til elever og
lærere. Dette fremgår ikke klart af webstedet. Der er ikke et entydigt design,
der viser dette. F.eks. i form af en menustruktur, hvor det klart fremgår hvad
der er til elever og hvad der er til lærere. Thorlacius påpeger vigtigheden af
dette i følgende citat:

Her inddrager jeg aspekter fra transmission- og transportterorierne, som fokuserer på
at formidle afsenders informationer på en sådan måde, at modtager opnår den viden,
som afsender har intentioner om at videreformidle. Samtidig er jeg af den
overbevisning, at man er nødt til at basere planlægning af informationer med fokus på
modtagers behov. (Thorlacius, 2005, 30)

Muselim og Skærmskrammels webdesign er ikke klar og entydig.
I den konkrete undervisningssituation peger Anna Støttrup på både
samarbejde og motivation:

I det øjeblik man kommer ind til computeren, så er det en utrolig stor motivationsfaktor
for eleverne, det var det i hvertilfald på det tidspunkt (...)  Så snart de sætter sig til dem
er det næsten ligesom et spil, uanset om det er faglige ting eller hvad det er, og når der
er billeder på (...) det er sådan meget motiverende for dem. (Bilag 4, 2:55)

Anna påpeger at computeren i sig selv er en motivationsfaktor (endnu da).
Senere peger hun på, at eleverne opfatter det faglige som et slags spil. Der er
altså sket en ændring af læremidlets rolle, fra at være en mængde
informationer, til at være en del at et fællesskab der arbejder med noget fagligt
på en sjov måde. Samarbejdet imellem eleverne, var ikke et samarbejde, som
udsprang af læremidlet, men et resultat af Anna Støttrups pædagogik:

De vil gerne vise hinanden hvad det er de har lavet. (…….) Ind imellem kan man
også sige stop, prøv lige at gå rundt og se hvad de andre har lavet. (Bilag 4, 7:30)

Hvorvidt Muselim og Skærmskrammel skaber mulighed for refleksion eller ej,
kan ikke ses direkte ud af læremidlets opbygning, men kan måske ses i den
konkrete undervisningssituation. I ovenstående citat, hvor Anna Støttrup
beder eleverne gå rundt og se hinandens produkter, kan der åbnes for
refleksive tankeprocesser. Anna Støttrup kommer med et interessant
synspunkt, som måske kan fortælle noget om hendes motivation i svaret på
følgende spørgsmål:

- Har du, som er en dygtig faglærer, i virkeligheden brug for det lille program Muselim
og Skærmskrammel?
AS: Altså, jeg har ikke brug for det der (Muselim og Skærmskrammel) (……..) Jeg kan
godt og jeg ved hvad jeg skal gøre. (……..) så kender jeg programmet (Paint Shop Pro)
så godt, at jeg bare lige hjælper ham (……..) Det kommer ved at have været det hele
igennem 117 gange. (……..) Men programmet er nok godt nok for de lærere, der ikke
rigtig tror de kan bruge IT. (Bilag 4, 7:30)
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Hun har altså ikke brug for læremidlet Muselim og Skærmskrammel for at
arbejde med collage i billedkunst. Hvis det er rigtigt forstået, ligger der næppe
den helt store motivation for hende i at bruge læremidlet. Hendes formodning
om, at programmet sikkert er godt nok til de lærere der ikke tør (eller ikke
gider. Red.) er interessant i IT-integrationssammenhæng, dette skal dog ikke
behandles i denne opgave.

Opsummering af analysen

Tabellerne herunder viser, hvilke områder, vi mener, der er mulighed for at
tilgodese, når man går ud fra det, der umiddelbart er lagt op til i læremidlet,
sådan som det fremtræder på websitet.

Åbne Lukkede I IT Med IT Om IT Gennem
IT

Muselim og
Skærmskrammel

X X X

Nyheder på Nilen X X X X X

Samarbejde Kommunikation Motivation Refleksion

Muselim og
Skærmskrammel

(X)*

Nyheder på Nilen X X (X)*

* Hvis motivation kan forstås som det, at det faglige indhold i de to netbaserede læremidler fremgår af
Fælles mål.

Figur 3: Tabellerne giver et overblik over de to læremidlers egenskaber.

Ud fra vores analyse af de to læremidler som de umiddelbart fremtræder, er
det klart Nyheder på Nilen, der giver mulighed for at opfylde flest af vore
fokuspunkter. Programmet lægger direkte op til samarbejde og
kommunikation. Programmet opfylder på papiret alle vore fokuspunkter på
nær refleksion. Spørgsmålet er om man overhovedet er i stand til at beskrive
tilrettelæggelse af, hvordan læreren i en undervisningssituation sørger for at
eleverne reflekterer - om ikke det er noget, der bare sker. Der er ingen
motivationsmanual i Nyheder på Nilen, men det er (endnu da) en
motivationsfaktor at arbejde ved computerne. I selve undervisningssituationen
er der tegn på, at Netnews kan både motivere og føre til en form for refleksion.
Måske var det læreren der var tættest på at se den nye verden, tættest på
udvikling af selvlæringskompetencer.

Muselim og Skærmskrammel er det mest lukkede af de to læremidler. Der
lægges ikke direkte op til kommunikation og samarbejde med andre elever om
kreationen af en digital collage. Der lægges op til en faglig motivationsvinkel
i læremidlet. I selve undervisningssituationen er der samarbejde og en form
for videndeling via menupunktet Galleriet. Der er ingen IT-baseret
kommunikation i undervisningssituationen. Der er tegn på en form for
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refleksion blandt eleverne, i forbindelse med de nye bearbejdningsmuligheder
computeren giver.

Det ser ud som om, det er Muselim og Skærmskrammel, der har fået tilført
mest af det, der ligger i vore fire fokuspunkter i transformationsprocessen fra
skærmen (webstedet) til klasseværelset. Her er vi ved at spore os ind på, at det
er lærerens personlighed og pædagogiske holdninger, der er spiller den største
rolle for læreprocesserne. Det er altså ikke læremidlets udformning, der
dikterer vores pædagogik, men vores pædagogiske standpunkt.
Et generelt problem ved at vurdere IT-baserede læremidler, (måske
lærermidler i det hele taget) er, at et læremiddel kan bruges slavisk efter
manualen, men også på alle andre, mere kollaborative, måder. Det er snarere
måden de to læremidler bruges på, end selve udformningen af læremidlerne,
der kan fortælle noget om, hvilke fokuspunkter et læremiddel opfylder.
Gynther påpeger dette:

Uanset hvilken pædagogisk og læringsteoretisk tænkning, som teknologien er
designet ud fra, så er det den konkrete pædagogiske kontekst – dvs. den konkrete
skolekulturs generelle forhold til såvel pædagogik som teknologi, som er afgørende
for, hvilken pædagogisk betydning en given teknologi vil få.  (Gynther, 2000, 96)

Konklusion

På baggrund af den viden vi har fået ved at undersøge forskellige videns- og
lærigsteorier er vi nået frem til fire fokusområder: Samarbejde, motivation,
kommunikation og refleksion. Disse fire områder mener vi er vigtige
elementer til understøttelse af elevers læring.

Et generelt problem ved at vurdere IT-baserede læremidler, og måske
lærermidler i det hele taget, er, at et læremiddel kan bruges slavisk efter
manualen, eller det kan også bruges på alle andre, mere kollaborative, måder.
Det er snarere måden de to læremidler bruges på, end selve udformningen af
læremidlerne, der kan fortælle noget om, hvilke fokuspunkter et læremiddel
opfylder.

Ser man på de to læremidlers umiddelbare fremtræden er Nyheder på Nilen
det læremiddel, der opfylder flest af vore fokuspunkter. Læremidlet opfylder
på papiret alle vore fokuspunkter på nær refleksion. Muselim og
Skærmskrammel er det mest lukkede af de to læremidler. Der lægges ikke
direkte op til kommunikation og samarbejde med andre elever. Der lægges op
til en faglig motivationsvinkel i læremidlet.

I den konkrete undervisningssituation kommer flere af vore fokuspunkter i
spil. Muselim og Skærmskrammel er det læremiddel, der har fået tilført mest
kollaborativ energi i transformationsprocessen fra skærmen til klasselokalet.
Ud fra vores interviewundersøgelse mener vi at kunne konstatere, at der både
er tilført samarbejde og kommunikation i form af videndeling (galleriet).
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I undervisningssituationen er der for begge læremidlers vedkommende tegn på
en form for refleksivitet. Der er tegn på en form for refleksion blandt eleverne.
Dette kunne muligvis iagttages blandt eleverne, på grund af de nye
bearbejdningsmuligheder IT giver.

Men det er først og fremmest lærerens pædagogiske holdninger og tilgang til
undervisning, samt måske dennes personlighed, der er afgørende for
læreprocesserne.

- (…) begrundelsen for relevansen af IT for læring skal findes uden for IT.
(Qvortrup, 2002, 10).

Perspektivering

Qvortrup peger i Det Vidende Samfund på, at samarbejdskompetencer
(relationskompetencer) og refleksionskompetencer er uundværlige
kompetencer i det hyperkomplekse samfund. Et vigtigt værktøj (en vigtig
kvalifikation) er evnen og viljen til videndeling. Vi har kun i beskedent
omfang beskæftiget os med videndeling i denne opgave. I begge læremidler er
der indbygget IT-baserede videndelingsværktøjer (gallerierne). I Nyheder på
Nilen lægges endvidere op til at anvende en konference på Skolekom til
kommunikation og videndeling. Hvorvidt disse værktøjer kommer i spil og
virker efter hensigten, er et godt spørgsmål.

Ser man på børns og unges måde at agere på i fritiden - uden for skolen - kan
man konstatere, at de forlængst har taget de mest avancerede
videndelingsværktøjer i brug. De kommunikerer og deler viden dagen lang via
sms, chat, videokonferencer og mail. De bruger computeren til at spille på
alene eller i grupper hjemme på værelset. De spiller med hinanden eller med
ligesindede på den anden side af jorden. De kommunikerer via blogs og deler
viden med børn og unge over hele verden.

Vi mener, at børn og unge benytter sig af den mest avancerede form for
kommunikation og videndeling. Uden for skolen florerer Computer Supported
Collaborative Learning i bedste velgående. Måske burde vi i skolen, i de
læreprocesser vi ønsker at støtte, lade os inspirere af det, de unge gør med IT i
fritiden. Fremfor at opstille restriktioner eller ligefrem forbyde børns brug af
mobiltelefoner og chat i skolen, burde vi undersøge, hvordan børnenes egne
teknologier kan understøtte læreprocesserne.

Børnene er drivkraften til det 21. århundredes virkelighed. (Papert, 1998, 1).
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