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Læsevejledning
Afhandlingen er opdelt i 6 hoveddele samt et efterskrift. Derefter præsenteres en sammenfattende
redegørelse, det tilsvarende summary på engelsk, litteraturliste samt bilag.
Indledningens funktion er ud over en afgrænsning i forhold til afhandlingens titel, personlige
bærbare computere i undervisningen, at give et billede af forventninger til feltet, som det udtrykkes
primært af det politiske system. I forlængelse af afgrænsning og forventningsanalysen følger
afhandlingens problemformulering. Den anden hoveddel tjener som en introduktion til den valgte
teoretiske ramme, hvor de anvendte teoretiske begreber vil blive præsenteret. I den tredje hoveddel
foretager jeg en operationalisering af den teoretiske ramme, og efterfølgende diskuteres valget af
empirisk metode, her kaldet et følgeforskningsdesign, i forhold til andre metoder, hvad angår det
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erkendelsesteoretiske udgangspunkt. Den fjerde hoveddel beskriver og diskuterer de enkelte
delkomponenter i følgeforskningsdesignet. Den empiriske undersøgelse præsenteres i den femte
hoveddel, hvor informationer indsamlet ved brug af følgeforskningsdesignets delkomponenter vil
blive analyseret. Den sidste hoveddel vil præsentere en konklusion og perspektivering med
udgangspunkt i forventningsanalysen og den empiriske undersøgelse.
Citater er sat i anførselstegn, og når disse fylder mere end to linier præsenteres de i et særligt
citatformat i den anvendte dokumentmaske. Citerede begreber er sat i anførselstegn, og i tilfælde,
hvor flere begreber er citeret, er der af hensyn til læsevenligheden udeladt anførselstegn. Læseren
henvises i den sammenhæng til fodnotesystemet. Alle citater er typografisk gengivet, som de
fremstår i kilden. Det betyder, at brug af kursiv, blokbogstaver, fed, parentes, anførelsestegn og
andre notationer er gengivet som i kilden, dette gælder for både citat af enkelte ord og hele
sætninger. Notationen […] angiver at der i citatet er udeladt ord eller sætninger.
Når der er tale om notationen ’tekst’ betyder det, at jeg refererer til tekst, kategoribetegnelser og
begreber, som jeg har produceret f.eks. i forbindelse med følgeforskningsdesignet og den empiriske
undersøgelse.
Når der i teksten er anvendt kursiv, skyldes det, at det kursiverede tillægges særlig betydning i den
angivne kontekst.
Kildehenvisninger er indlagt i fodnotesystemet, som en fortløbende nummerering af disse, med
angivelse af forfatter, årstal og sideangivelse, hvor årstal eventuelt suppleres med et indeks, som
f.eks. Luhmann, 1992a, s. 34. Denne type indeksering er identisk med litteraturlistens indeksering.
Med hensyn til angivelse af en kilde, hvis tekst fortsætter på en efterfølgende side, tilføjes et f,
f.eks. s. 34f, og hvis det drejer sig om mange sider, tilføjes endnu et f. Når der ikke optræder
sideangivelse i en fodnotes kildehenvisning, angiver det, at der refereres til publikationen i sin
helhed. I forbindelse med kildeangivelse ved figurer vil denne være angivet umiddelbart før
figurteksten. Angivelse af kilde vil, når det drejer sig om den empiriske undersøgelse, findes i
fodnoter.
Selve navngivningen, kodningen, af kilden er formet som en kombination af et klassifikations- og et
løbenummersystem. Udgangspunktet for denne kodning er genstandsfeltet, en gymnasieklasse,
benævnt 98x (af skolen), og denne betegnelse, hvad angår ’x’, er valgt som én type af identifikation,
når klassen omtales. Årgangsbetegnelserne 1x, 2x og 3x refererer til hvert af de tre år, som et
almengymnasialt forløb varer. Elever betegnes som x1, x2, x3 osv. i forbindelse med observationer
i klassen og enkeltinterviews og kodes ellers efter det simple løbenummerprincip (1, 2, 3..). Det
drejer sig om en kontekstafhængig indeksering i forståelsen, at en elev kan betegnes som x17 i
forbindelse med klasseobservationer, som x3 i forbindelse med et interview og 9 i forbindelse med
skriftlige spørgsmål. Læreren kodes udelukkende efter det simple løbenummerprincip.
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De indsamlede og registrerede informationer, som indgår i undersøgelsen, er kodet ud fra følgende
klassifikations- og løbenummerprincip:
Hvert dokument, der er blevet anvendt til informationsindsamling, har fået tildelt en fortløbende
nummereret kode og er klassificeret inden for hvert at de tre gymnasieår. I bilag 2 er samtlige
informationsindsamlingsbilag oplistet, og hvert bilag har fået tildelt en kode, som er angivet ud for
de enkelte informationsindsamlingsbilag. F.eks. betyder bilag 2x.14, at det drejer sig om et
informationsindsamlingsbilag anvendt i 2x (2. gymnasieklasse), og at det er nummer 14 i rækken af
informationsindsamlingsbilag anvendt i 2x.
Når eleverne har besvaret disse indsamlingsbilag eller på anden måde har givet informationer,
tilføjes der til koden en kontekstafhængig indeksering, eksempelvis 2x.14.1, 2x.14.2, 2x.14.3 osv.
Det betyder, at der i en kildehenvisning vil være henvist til disse koder, hvorefter der kan findes
tilbage til de enkelte formuleringer i det konkrete informationsmateriale. Da det drejer sig om
kontekstafhængig indeksering, vil det ikke være muligt at identificere og dermed følge enkelte
elever. F.eks. vil kodeangivelserne 1x.2.17 og 1x.8.17 ikke angive, at der er tale om den samme
elev, 17, der i 1x har deltaget i informationsindsamling ud fra bilagene 2 og 8. Indekseringen er med
andre ord efter løbenummerprincippet i forbindelse med kodificering af de enkelte besvarelser, og
en enkelt elev kan på denne baggrund ikke følges som ’én kode’ gennem det 3-årige
gymnasieforløb. Hensigten med disse koder er udelukkende at kunne finde tilbage til
kildematerialet.
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I.

Indledning

Informationsteknologi (IT) har de seneste mange år været sat på den uddannelsespolitiske
dagsorden, hvilket bl.a. de mange publikationer, der er udgået fra centraladministrationen er et
udtryk for. Med IT vil jeg helt overordnet betragte IT og IKT som to benævnelser for samme
fænomen. Kommunikationsdelen er i min tilgang til informationsteknologibegrebet inkluderet i
dette begreb. Overordnet handler det om en teknologi, der kan anvendes til opsamling, lagring,
præsentation/formidling og behandling af information. IT iagttages her som et digitalt medie. Det
betyder, at såvel de såkaldte værktøjsprogrammer (f.eks. tekstbehandling, regneark og tegneprogrammer), multimedieprogrammer (som f.eks. opslagsværker og dedikerede
undervisningsprogrammer) og kommunikationsteknologien (intra- og internet) er inkluderet.
Derudover er programmer til dataopsamling og bearbejdning inkluderet.
Betegnelsen for dette digitale medie, har hovedsageligt i 90'erne været benævnt IT, mens der i
60'erne, 70'erne og 80'erne blev talt om EDB (elektronisk databehandling). Kommunikationsfeltet
har sideløbende vist sig som en væsentlig faktor, hvorefter IT har fået tilføjet et C (engelsk) eller et
K (på dansk), så lige nu er der international konsensus om betegnelsen ICT- og i dansk
sammenhæng, IKT. En næste relevant betegnelse kunne være DT (digital teknologi).1 Jeg vil i
denne afhandling dog fastholde betegnelsen IT og vil specielt fokusere på anvendelsesaspektet i
undervisningen og i undervisningsrelaterede aktiviteter i et treårigt gymnasieforløb på Holstebro
Gymnasium og HF, hvor eleverne anvender personlige bærbare computere (pbc) med det til
rådighed værende programmel, hvilket betyder, at det drejer sig om såkaldt værkstøjprogrammel,
dataopsamlings- og behandlingsprogrammel, kommunikationsprogrammel og såkaldt
undervisningsprogrammel, som f.eks. fagspecifikke programpakker.
I den offentlige debat har der i mange år været udtrykt forventninger til informationsteknologiens
mange muligheder inden for feltet undervisning og læring, hvilket tidsskrifter, fagblade,
dagspressen og øvrige massemedier har været med til at udbrede. Forventninger og hidtidige
erfaringsopsamlinger2 inden for feltet peger således på, at IT vil forandre undervisningen og give
elever mange nye muligheder for at arbejde med pensum. Inden for gymnasieområdet er
evalueringsrapporten om ’Den elektroniske skole’ et af de seneste skrifter, der beskriver, hvordan
en ultimativ informationsteknologianvendelsesmulighed med de dertil antagne immanente
forandringspotentialer vil få indflydelse på undervisningspraksis. 3 Betegnelsen ultimativ skal i
denne forbindelse forstås som et udtryk for, at computeren er til rådighed for den enkelte elev og
lærer i døgnets 24 timer. Der er således ingen begrænsninger, hvad angår muligheden for at bruge
Resnick 2000, s. 11: En af de førende forskere ved MIT bruger DT i en mere præciserende form, idet DT betragtes som ”Design technologies”, som, han mener, vil erstatte IT-begrebet.
2
CTU, Center for teknologistøttet uddannelse har i sin 5-årige funktionsperiode indsamlet sådanne erfaringer, dog ikke kun hvad angår ”ultimative informationsteknologiske anvendelsesmuligheder”, men mange og forskelligartede projekter, hvor IT-anvendelse har været i fokus: www.ctu.dk
3
Hansen, G, A. Kjær og H. Mathiasen, 1998
1
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computeren såvel i skolen som alle andre steder. Med hensyn til begrebet undervisningspraksis skal
dette her forstås som det at bedrive undervisning i en formelt fastlagt ramme, som f.eks. den
formelle organisering af undervisningen i fag, tid og sted, arbejdsmåder, brugen af redskaber og
medier. Jeg vil kort nævne, at ud over de nævnte medier, der har sørget for at udbrede
erfaringsopsamlinger og forventninger, hvad angår IT-anvendelse i undervisningen, har jeg på
studierejser mødt forventninger til computeranvendelsen i undervisningen, der har været beskrevet
som grænseoverskridende, epokegørende og som en katalysator for nytænkning. 4
Fra centraladministrationen er der udgået publikationer, hvor IT som emne, som redskab og som
undervisningsmateriale indgår i mål- og indholdsformuleringerne, og det politiske system har via
policy-papers omhandlende forventninger til IT-anvendelse i undervisningen bidraget til den
fortløbende udvikling af feltet. Den teknologiske og den dertil knyttede prismæssige udvikling på
computere har siden 70´erne været en væsentlig parameter i forbindelse med de
uddannelsespolitiske forventninger til IT’s mulige anvendelse i undervisningen. I Statsministerens
nytårstale5 og i efterfølgende udmeldinger til pressen6 har P. Nyrup Rasmussen gjort det klart, at IT
er vejen frem, og specielt pbc i undervisningen er bragt frem som et mål inden for en kortere
årrække.

1. Tema
I denne afhandling har jeg valgt at fokusere på elever og lærerres anvendelse af bærbare computere
i undervisningen og undervisningsrelaterede sammenhænge, hvor en til dato ’ultimativ’ mulighed
for at bruge informationsteknologi er til stede. Det drejer sig om det almene gymnasiums rammer,
hvilket betyder, at der ikke tænkes i de mange ’fjernundervisningskoncepter’, der de seneste år er
blevet en del af uddannelsesbilledet, når betegnelsen ultimativ nævnes. Med hensyn til selve
begrebet fjernundervisning, skal dette her defineres som asynkron /synkron computermedieret
netbaseret kommunikation, en kommunikation, der kan være mundtlig og/eller skriftlig.
Det har været selve brugen af pbc i undervisningen, der har været det overordnede tema i
afhandlingen, og fokus har været på en undersøgelse af, om og i givet fald hvordan brugen af pbc
har indflydelse på undervisningen samt undervisningsrelaterede sammenhænge, og hvordan
eleverne bruger deres pbc, når en intensiv brug af computere i undervisningen samt
undervisningsrelaterede sammenhænge er en mulighed. Når jeg nævner, at det drejer sig om en
4

Ud over de to danske gymnasier, henholdsvis Nørresundby Gymnasium og HF, Holstebro Gymnasium og HF, har jeg haft lejlighed til at følge
undervisning og undervisningsrelaterede aktiviteter på Jelling Seminarium, Ålborg Seminarium, Methodist Ladies’ College, Melbourne, Australien,
Laverton College, Melbourne, Australien, Xavier College, Melbourne, Australien, Scotch College, Melbourne, Australien, Robin Hood, Junior and
Infant School, Birmingham, UK, Burley Middle School, Yorkshire, UK, Moseley Secondary School. Birmingham, UK. Senest korte besøg på Boston University School of Education, Milton Academy, Mass. samt MIT, (Massachusetts Institute of Technology). Jeg har alle steder mødt forventninger til computeranvendelsen i undervisningen, der har været beskrevet som grænseoverskridende, epokegørende og som en katalysator for nytænkning.
5
Nyrup Rasmussen, Nytårstalen, 2000: ”Jeg vil gerne have et Danmark, der ganske enkelt er verdens bedste IT-nation”
6
F.eks. Politiken, 9.2.01, sek.3, s.4
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’ultimativ’ computeranvendelsesmulighed, så skal det ikke ses ud fra et
fjernundervisningsperspektiv, men ud fra det nuværende danske skolesystems organisatoriske
formelle rammer, hvor de traditionelle tekniske og økonomiske problemer er minimerede, idet de
involverede lærere og elever alle har en pbc, modemopkoblingsmulighed og de samme
programprodukter. Afhandlingen vil på den baggrund kunne fokusere på pædagogiske aspekter i
forbindelse med brugen af pbc i undervisningen.

2. Afgrænsning
I dette kapitel vil jeg foretage en afgrænsning i forhold til indenlandske/udenlandske pbcanvendelser i undervisningen og i undervisningsrelaterede sammenhænge og en efterfølgende
afgrænsning af pbc-anvendelse i forhold til teknologiske og økonomiske problemstillinger.
Derudover vil jeg foretage en afgrænsning i forhold til valg af genstandsfelt, teoretisk ramme og
metode.

2.1. International eller national fokusering?
Med hensyn til afgrænsning, hvad angår internationale og nationale undervisningspraksiser samt
forsøgs- og udviklingsprojekter med temaet pbc i undervisningen, har jeg valgt primært at
interessere mig for det danske uddannelsessystem, og specielt det almene gymnasium, hvor den
empiriske undersøgelse er foretaget. Dette skyldes praktiske grunde, men også, at jeg på mine
skolebesøg ikke har set undervisning, der havde de samme ultimative IT-anvendelsesmuligheder,
som tilfældet har været på Holstebro Gymnasium. Det sidstnævnte gælder dog ikke for Methodist
Ladies’ College, Melbourne, Australien, hvor alle elever har hver deres pbc. Men her slog den
geografiske distance til gengæld igennem, idet det var praktisk umuligt at følge undervisningen
gennem længere tid.
En anden grund til at vælge det danske uddannelsessystem har været, at dette så at sige er oplagt at
belyse i et forskningsmæssigt perspektiv, og måske specielt når det drejer sig om pbc-anvendelse,
da der ikke findes publiceret forskning på netop feltet pbc-anvendelse i det almene gymnasium i
Danmark. Der findes dokumenteret erfaringsopsamlings-, afrapporterings- og evalueringsarbejde
som f.eks. ”Den elektroniske skole I og II” 7, men sådanne publikationer vil jeg ikke kategorisere
som forskning, da der, for at der kan tales om forskning i nærværende sammenhæng, må kræves et
ekspliciteret teoretisk grundlag som et fundament for valg af metode og analyse.
Med hensyn til internationale publikationer omhandlende den nævnte ultimative IT-anvendelse har
mine søgninger på nettet ikke givet frugtbare resultater, hvad angår den forskningsmæssige tilgang

7

Hansen G., A. Kjær og H. Mathiasen, 1998
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til brugen af pbc. Der er mange ’hits’, som beskæftiger sig med pbc i undervisningen, men det er
ikke lykkedes mig at finde publikationer, hvor kriterierne pbc (til samtlige elever, i døgnets 24 timer
og i flere år), forskning, undervisning og gymnasieniveau alle var til stede. Det betyder ikke, at der
ikke findes publikationer, der kan honorere disse krav, men de har bare ikke været tilgængelige via
nettet på det aktuelle tidspunkt. Denne situation har også været gældende, når jeg på internationale
konferencer8 har søgt netop denne kombination af kriterier, med andre ord har jeg ikke kunnet finde
internationale projekter af den omtalte karakter.

2.2. Pædagogiske aspekter
Hvad angår afgrænsningen af det empiriske undersøgelsesfelt, har argumentet været, at feltet skulle
byde på andet end begynderproblemer og -erfaringer med hensyn til bærbare computere i
undervisningen. Med andre ord er interessen ikke at fokusere på tekniske eller økonomiske
problemer, men netop at starte der, hvor disse ikke mere tager fokus fra de pædagogiske spørgsmål.
Det valgte gymnasium havde som en af de få skoler i Danmark flere års erfaringer med pbc i
undervisningen, da de empiriske undersøgelser skulle iværksættes i 1998, hvilket skulle kunne
minimere en teknisk fokusering. Med hensyn til økonomi var der ingen grunde til, at denne skulle
tage fokus, idet pbc-klassen havde forsøgsstatus, hvilket bl.a. betød, at eleverne fik stillet en pbc
med program-mel til rådighed i de tre år, de gik i gymnasiet. Det kan i øvrigt tilføjes, at det var den
fjerde pbc-klasse med forsøgsstatus, der startede på gymnasiet.

2.3. Genstandsfeltets mange muligheder
Det valgte fokus er som nævnt på pbc-anvendelse i undervisning og i undervisningsrelaterede
sammenhænge. Der kunne nævnes mange andre interessante perspektiver, når det gælder pbcanvendelse i uddannelsessystemet, som f.eks. demokratiseringsprocesser, selve fagrækken, fagenes
indhold, prøveformer, undervisningsmaterialer og fysiske forhold. Disse har jeg imidlertid fravalgt
for at koncentrere blikket mod organiseringen af undervisningen og undervisningsrelaterede
sammenhænge og dermed den kommunikation, der i en sådan forbindelse kan iagttages 9, når pbc er
et vilkår, fordi netop dette tema melder sig som en problemstilling, der skal kunne håndteres i
skolehverdagen.

8
9

F.eks. WCCE, IFIP, Birmingham, UK, 1995, ISTE, New Orleans, USA, 1998, CSCL, Stanford, USA, 1999
Det vil i forbindelse med behandlingen af kommunikationsbegrebet blive præciseret, hvad der på baggrund af den valgte teoretiske ramme
kan iagttages.
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2.4. Teoretisk ramme
Det teoretiske fundament er bygget af dele af Niklas Luhmanns systemteori, hvor specielt hans
kommunikations- og erkendelsesteori er inddraget. En konsekvens af dette valg er, at der ikke kan
udsiges noget om mentale tilstande og følgelig, at kommunikation og handling er de eneste
iagttagelige fænomener, der kan være genstand for en undersøgelse. Jeg har på baggrund af det
valgte tema udvalgt et sæt af begreber inden for Luhmanns systemteoretiske begrebskompleks, og
dette ’sæt’ er søgt applikeret på den empiriske undersøgelses metodedesign samt på den
efterfølgende analyse. De valgte hovedbegreber er system, kompleksitet, mening, kommunikation,
sprog og erkendelse. At benævne disse som hovedbegreber skal her blot fungere som et signal om
begrebsfokus, idet der ikke kan indføres en sådan hierarkiseringslogik i Luhmanns systemteori.
Begrundelsen for at vælge disse, som beriges med adskillige andre systemteoretiske begreber, skal
findes i fokuseringen på pbc-anvendelse i undervisning og dermed på det, elever er i skole for: at
lære.

2.5. Metode, det smalle eller det brede?
Der er tale om et følgeforskningsprojekt, hvilket konkret betyder, at det er en longitudinel
undersøgelse af elevernes brug af pbc, der analyseres. Elever i én pbc-klasse er blevet fulgt gennem
det treårige gymnasieforløb i perioden august 1998 til august 2001. Lærerne er ligeledes blevet fulgt
i det omfang, det har været relevant for projektet. Da fagene ikke alle er med i fagrækken alle tre år,
er der lærerudskiftninger hvert år alt efter hvilke fag, der indgår i fagrækken. Derfor har der ikke
været mulighed for samme form for longitudinel undersøgelse, hvad angår lærerne, idet jeg ikke har
interesseret mig for undervisningen i et specifikt fag, men undervisningen generelt i det treårige
gymnasieforløb. Den primære interesse har som nævnt været elevernes brug af pbc i
undervisningen.

2.6. Publikationer om forventninger til IT i undervisningen
I forbindelse med den følgende indledningsvise diskussion af forventninger til IT i undervisningen
vil jeg fokusere på det politiske system og dermed centraladministrationen, - og specielt på
Undervisningsministeriet og Forskningsministeriet. Offentlighedens udsagn, som de f.eks. kommer
frem i fagblade, aviser, TV og tidsskrifter, - et forskningsfelt i sig selv, er valgt fra, idet jeg
interesserer mig for ekspliciterede forventninger fra det politiske system, som de udformes i
’policy-papers’ forstået som styrende dokumenter for uddannelsessystemet, og hvordan disse
udmøntes i love og bekendtgørelser, - og dette specielt hvad angår det almene gymnasium.
Hvilke forventninger er der til IT-anvendelse i undervisningen og specielt med henblik på den i
skrivende stund ultimative mulighed for inddragelse af IT i undervisningen ved hjælp af pbc?
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Dette spørgsmål vil være udgangspunktet for næste kapitel.

3. Forventninger til IT i undervisningen
Der har altid været givet udtryk for store forventninger til ny teknologi fra politikere, forskere,
reformtænkere og fra folk med økonomiske interesser i teknologien. Amerikaneren L. Cuban har
analyseret disse forventninger til ’nye’ teknologier som film, radio, TV og computere. Han nævner
f.eks., at film, radio, båndoptager, TV og computer regnes som ”automated and electronic teacher
helpers”, og han definerer ”useful instructional technology” som ”any device available to teachers
for use in instructing students in a more efficient and stimulating manner than the sole use of the
teachers voice.” Selve teknologibegrebet definerer han som “Hardware and software, the tool itself
and the information the tool conveys “ 10, hvor f.eks. bogen er hardware, og indholdet er software,
radioen er ’tool’, og programmet er software.
Hver gang en sådan ny teknologi er blevet introduceret i uddannelsessystemet, har forventningerne
til teknologien været høje ifølge Cuban. 11
Cuban taler om at ”researchers, policy makers, and informed practitioners believed that the research
demonstrated the motion picture’s superiority as a teaching tool”12, og han underbygger dette med
et citat af Thomas Edison, 1922: “I believe that the motion picture is destined to revolutionize our
educational system and that in a few years it will supplant largely, if not entirely, the use of
textbooks.”13
Edison konkretiserer denne tro på den nye teknologi, ved at give skolebøger dødsstødet, idet disse
kun kan give 2% ”efficiency”, mens ”the motion pictures” skulle kunne give op til 100%
”efficiency”.14
I dag kan den samme problemstilling iagttages, blot er det IT og ikke radio, film eller TV, der er
’den nye teknologi’. Inden for de seneste år har ’toneangivende IT- folk’ som f.eks. B. Gates15 og S.
Papert16, ud fra hvert deres visionstårn bidraget med ”believes”, der som de foregående nye
teknologier udtrykker en tro på, at IT vil ændre meget inden for uddannelsessystemet. Papert
pointerer muligheden for fleksibilitet, således at den enkelte elev kan få lov at følge sine egne
”personal paths to learning”, og at ”In the learning environment of the future, every learner will be
”special.””17. Denne tilgang til den enkelte lærendes mulighed for at vælge ”personal paths to
learning” vil efterfølgende blive kaldt lærestrategier.
10

Cuban, 1986, s. 4
Cuban, 1986, s. 11 ff
12
Cuban, 1986, s 14
13
Cuban, 1986, s. 9
14
Cuban, 1986, s. 9
15
Gates, 1995
16
Papert, 1996, s. 15
17
Papert, 1996, s. 16
11
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Paperts udgangspunkt er den lærende og dennes læreprocesser, og hans forventninger til IT er
koncentreret om mulighederne for, at individuelle lærestrategier får optimale vilkår med den nye
teknologi. Denne ’tro’ har Gates også formuleret med reference til intelligensforskeren H. Gardner,
men som afsæt til en anden konklusion, hvor det bl.a. handler om forventningerne til ”motorvejens”
informationsmængder og disses direkte betydning for uddannelser. Gates anvender (også) inden for
dette felt termer fra økonomiske begrebssystemer som f.eks.: ”Uddannelse - den bedste
investering”18 og sammenligner uddannelsessystemet med erhvervslivet, f.eks. i forbindelse med
hardwaresituationen i det amerikanske skolesystem. Logikken hos Gates kan i denne sammenhæng
groft beskrives som ’jo flere maskiner, jo bedre’, hvilket afføder de tilbagevendende
ressourcediskussioner i det politiske system og i uddannelsessystemet.
Til trods for den aktuelle, ifølge Gates, utilfredsstillende ressourcesituation har han alligevel
forventninger om, at ”der vil ske virkelige ændringer”.19 F.eks. vil nettet gøre det lettere for lærerne
at kontrollere, evaluere og vejlede elever20, og nettet vil betyde ”nye undervisningsmetoder og flere
valgmuligheder.”21 Ud over forventninger til netkommunikationen som primært et lærerværktøj har
Gates forventninger om, at eleven og computeren vil udvikle sig sammen. Det gælder f.eks.
undervisningsprogrammer: ”Mange programmer til undervisningsbrug vil have særskilte
personligheder, og eleven og computeren vil lære hinanden at kende.”22
Denne teknologiske animismelignende tilgang er gennemgående for Gates måde at beskrive den
såkaldte interaktion mellem menneske og maskine på.23 Det betyder dog ikke, at Gates forestiller
sig, at læreren kan erstattes af computeren med dens ’besjælede’ tilskrivninger. Gates forventer
imidlertid, at teknologien bliver særdeles centralt placeret i forhold til lærerarbejdet.24
Ud over de nævnte amerikanske ’frontfigurer’25 skal en enkelt dansk ’frontfigur’ nævnes, idet han
har udtrykt forventninger om, at det danske undervisningssystem vil undergå store forandringer
med den ’nye teknologis’ indtog. S. Larsen sammenligner således IT med den trojanske hest 26 og
mener at denne vil kunne ændre uddannelsessystemet indefra. Det drejer sig om flere forhold, hvor
ét forhold kan karakteriseres som skolens lukkethed, hvad angår tænkningen om undervisningens
organisering, et andet, som til dels kan skyldes lukketheden, er den manglende opmærksomhed på

18

Gates, 1995, s. 217
Gates, 1995, s. 219
20
Gates, 1995, s. 224
21
Gates, 1995, s. 233
22
Gates, 1995, s. 230
23
Gates, 1995, s. 231
24
Gates, 1995, s. 218
25
Der kunne nævnes mange andre, som har deltaget i IT relaterede diskussioner på samfundsplan, på organisations/institutionsplan og på, hvad jeg
her vil kalde individplan, som f.eks Resnick, 2000, s. 13f, - og f.eks. kunne der i Danmark nævnes Qvortrup, 1998, B. Andresen ,1994, Drotner
m.fl.,1996, Holm Sørensen, 1994, 2000, Carsten Jessen, 2000, Finnemann, 1994, 1998. - inden for et semiotisk perspektiv kan nævnes Bøgh Andersen f.eks.,1990, Her har jeg valgt ikke at medtage den omfattende litteratur om synkron/asynkron netudbredt computerbaseret kommunikation,
- dvs. litteratur om de mange forskellige fjernundervisningskoncepter, der er etableret erfaringer med, og som er et særdeles aktuelt forskningsfelt,
idet opgaven primært handler om traditionelt organiserede face-to face - undervisningsforløb.
26
Larsen, 1998, s. 79
19
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IT’s forandringspotentialer og et tredje forhold, angår IT’s egenskaber som medie i stort set alt
andet end det traditionelle klasseværelse.
”Når dumhedens og uvidenhedens tåger er spredt, vil vi opdage, at IT er en
trojansk hest, som netop nu er ved at blive slæbt ind bag auditorie- og
klasseundervisningens tefalbelagte mure, - og som uimodståeligt vil opløse
audioriet indefra og erstatte det af laboratorier overalt.
Det tror du ikke på?! Men det er lige så sikkert som amen i kirken. Hvorfor?
FORDI MAN IKKE KAN LAVE AUDITORIEUNDERVISNING MED
COMPUTERE!”27
Lidt firkantet kan de tre sidstnævnte ’frontfigurers’ pointer kondenseres til følgende: S. Larsen
interesserer sig specielt for nytænkning, hvad angår undervisningens organisering, S. Papert
fokuserer på de individuelle læringsmuligheder og på IT iagttaget som den lærendes værktøj/medie,
og B. Gates koncentrerer sig i denne sammenhæng primært om visioner med hensyn til IT som
lærerens værktøj/medie. De er alle fælles om at have store forventninger til IT i undervisningen,
blot med forskellige perspektiver (optikker). Gates repræsenterer en måde at iagttage IT på, som
kan placeres i det økonomiske system (et uddifferentieret funktionssystem, hvis logik, - eller som
det vil fremgå af Del III, - den binære kode, kan iagttages som overskud/underskud), mens Papert
og Larsens perspektiv på IT-anvendelse kan placeres i det videnskabelige system (et andet
uddifferentieret funktionssystem, hvis logik, - eller som det vil fremgå i Del III, - kode kan iagttages
som spørgsmålet om sand/falsk )28. Når der i det følgende nævnes det politiske system i forbindelse
med dette systems udgivelse af ’policy-papers’, kan dette system ligeledes iagttages som et
uddifferentieret funktionssystem, hvis kode kan iagttages som magt/ikke magt.

3.1. Det politiske systems forventninger til IT-anvendelse i
undervisningen
Det politiske systems forventninger vil blive fremlagt og diskuteret ud fra de udvalgte policypapers, som består af publikationer fra Stats-, Forsknings- og Undervisningsministeriet. Kriterierne
for de valgte publikationer kan opdeles i tid, sag og type. Med hensyn til tid har jeg valgt at starte
omkring 1990, idet de sidste 10 år i højere grad har fokuseret på begrebet ’IT-integration’ end
tidligere, hvor det primært har drejet sig om IT-færdigheder og IT som emne, f.eks. udmøntet i
tidligere fag som datalære, edb, databehandling og lignende, alt efter om det drejer sig om

27
28

Larsen, 1998, s. 79
Qvortrup, 1998, s. 176f
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folkeskoleregi, alment- eller erhvervsgymnasialt regi.29 Selve sagen handler om IT i
undervisningen, og det er publikationer, der beskæftiger sig med dette tema, der er medtaget, og
specielt inden for det almengymnasiale område, hvad angår publikationer på lov- og
bekendtgørelsesniveau, fordi det er her, den empiriske undersøgelse finder sted. De valgte typer af
publikationer kan kategoriseres som værende ’formelt styrende publikationer’, ’bløde
styringspublikationer’ eller ’informationspublikationer’.
Med hensyn til kategorien ’formelt styrende publikationer’ drejer det sig om publikationer på lovog bekendtgørelsesniveau. Disse dokumenters funktion er at styre praksis, som i denne
sammenhæng primært handler om undervisning i en organisation, traditionelt kaldet det almene
gymnasium. Denne type af dokumenter har omsat forventninger til IT i termer som f.eks. ’IT skal
integreres’, hvilket her tolkes som et udtryk for, at forventningerne til IT er så store, at ITinddragelse i undervisningen er et krav, uden yderligere præcisering af hvor, hvordan, hvorfor og til
hvad denne IT inddragelse skal gøre godt.
Jeg har fravalgt publikationer, der har status af vejledning, idet disse netop kun har status af
vejledning, og ikke er et formelt styrende dokument.
De ’bløde styringspublikationer’ er f.eks. handleplaner, strategier og redegørelser, som ikke har
samme funktion som ovennævnte styrende dokumenter. Disse ’bløde styringspublikationer’ kan
være anledning til senere produktion af ’formelt styrende publikationer’, hvilket gør dem
interessante at medtage i denne sammenhæng. Med andre ord kunne disse ’bløde
styringspublikationer’ kaldes retoriske programmer. Her kan et ’skal’ så at sige iagttages med en vis
ro i den enkelte organisation, den enkelte skole, idet sådanne policy-papers skal igennem flere
politiske og centraladministrative runder, inden de fremstår som ’formelt styrende publikationer’.
Den tredje kategori er kaldt ’informationspublikationer’, fordi der her er tale om
informationsmateriale, som så kan bruges til ’bløde styringspublikationer’, som så igen kan være
basis for ’formelt styrende publikationer’.
Til orientering skal nævnes, at bilag 1 er en oplistning i kronologisk orden ud fra årstal af de
inddragne bilag. Litteraturlisten indeholder ligeledes de enkelte publikationer.
I det følgende vil de udvalgte publikationer fra Statsministeriet, Undervisningsministeriet og
Forskningsministeriet blive inddraget i forbindelse med en behandling af temaet: Det politiske
systems forventninger til IT-anvendelse i undervisningen. Jeg har foretaget en afgrænsning, hvad
angår det politiske system således, at der kun behandles publikationer fra relevante funktioner i det
politiske systems centraladministration, som nævnt ovenfor. Denne afgrænsning har sin naturlige

29

Undervisningsministeriet, 1991
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begrundelse i det valgte tema, og derfor er det Undervisnings- og Forskningsministeriets
publikationer, der er fokuseret på.30.
Selve temaet er ligeledes en afgrænsning, idet jeg vælger IT-anvendelse i undervisningen og i
undervisningsrelaterede sammenhænge og ikke de mange andre mulige fokuspunkter, der kan være
tale om, når IT diskuteres inden for uddannelsessystemet. En yderligere afgrænsning handler om, at
fokus primært er på undervisningen i det almene gymnasium. Det har dog vist sig, at mange af de
udgivne publikationer omhandler IT-anvendelse i folkeskolen.31 Det politiske systems forventninger
til ungdomsuddannelserne og specifikt til det almene gymnasium er primært udtrykt i publikationer
fra Undervisningsministeriet, mens forventninger til IT-anvendelse i folkeskolen ud over
Undervisningsministeriets publikationer er prioriteret højt i publikationer fra Statsministeriet og
Forskningsministeriet. De fleste formuleringer i forbindelse med forventninger til IT i
undervisningen skal findes i publikationer fra Undervisnings- og forskningsministeriet, idet
regeringen normalt lader de relevante ministerier udgive regeringens publikationer.
Den afgrænsning, jeg har foretaget, er i valg af typer af publikationer. Begrebet policy-papers er her
bredt defineret som dokumenter, der har en mere eller mindre styrende funktion alt efter ’adressat’.
De ’formelt styrende publikationer’ er i forhold til det politiske system ’ud af huset krav’, mens de
to andre typer af policy-papers angår interne aktiviteter og beslutninger i det politiske system samt
centraladministrationen. Samtlige typer af publikationer inddrages, og disse vil jeg lade fremstå som
et udtryk for det politiske systems forventninger til IT-anvendelse i undervisningen. Derudover skal
det nævnes, at der er grundlæggende tale om at iagttage regeringen som det system i det politiske
system, der har den politiske magt, hvad angår udsendelse af styrende dokumenter.
Debatten i offentligheden om IT i undervisningen er valgt fra, vel vidende at dette felt kunne være
forskningsmæssigt relevant og sikkert berigende for en diskussion af feltet, men her vurderet som et
felt, der i sig selv kunne udgøre et videnskabeligt projekt. Da den offentlige debat ikke er i fokus i
nærværende afhandling, er inddragelse af den offentlige debat i tidsskrifter, fagblade, aviser og
andre medier, som nævnt, valgt fra.
Listen over de valgte policy-papers i kronologisk rækkefølge (bilag 1) omfatter publikationer, hvor
det fra Statsministeriet drejer sig om regeringsgrundlag, handlingsplaner og IT-politiske strategier.
De valgte policy-papers fra Forskningsministeriet er bl.a. redegørelser til Folketinget,
30

Gennem den seneste dekade har de forskellige regeringer tildelt ministerierne forskellige ressort, - Undervisningsministeriet haft IT under sit
ressort med hensyn til uddannelser, Forskningsministeriet fik sit ressort udvidet med IT og telekommunikation.(ved regeringsomdannelsen 1993).
I regeringen Schlüter, II, III og IV sad B. Haarder som Undervisnings- og Forskningsminister som den første minister, hvor begrebet forskning eksplicit hørte til funktionen. I regeringen Schlüter I figurerer begrebet forskning ikke som ministeriebetegnelse.
I regeringen Nyrup Rasmussen I uddifferentieres forskning til et særskilt funktionssystem i det politiske system, således at Undervisningsministeriet forbliver som sådan, og det nye Forsknings- og teknologiministerium får IT som ressort. Dette ministerium ændrer navn i 1994 til Forskningsministeriet. Regeringen Nyrup Rasmussen II, III, IV har bibeholdt henholdsvis et Undervisningsministerium og et Forskningsministerium.
(jf. www.danmark.dk/hr/owa/danmark.dk?objekt=1065661) Dette blot for at orientere om, at det politiske system i tiden fra 1987 til 2000 har ’ladet sig forstyrre’ af bl.a. teknologien i den forstand, at der løbende er blevet uddifferentieret specifikke funktioner. Senest (november 2001) har
regeringen Fogh Rasmusssen valgt et ministerium for Videnskab, Teknologi og Udvikling.
31
Forskningsministeriet, 1996a, s.6. Her er et eksempel på en begrundelse for en særlig satsning på folkeskoleområdet, når det drejer sig om
at præge udviklingen af ”IT-samfundet”.
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handlingsplaner og rapporter. De valgte publikationer fra Undervisningsministeriet er, ud over det
jeg vil kalde retoriske programmer som redegørelser, rapporter, strategier og handlingsplaner, også
’formelt styrende publikationer’, hvilket også kan kaldes ’formelt styrende programmer’, som er
udmøntet i love og bekendtgørelser vedrørende bl.a. det almene gymnasium.
Begrundelsen for at inddrage dokumenter, der tillige tilhører retssystemet, hvilket ’formelt styrende
publikationer’ pr. definition gør, skal findes i, at disse dokumenter også kan tillægges en betydning
som policy-papers, idet disse i kraft af deres funktion er styrende i forhold til de formelle rammer
for undervisning. Disse dokumenter betragtes her også som et udtryk for forventningerne til ITanvendelse i undervisningen. Med andre ord, når der f.eks. i en bekendtgørelse står et ’skal’, hvad
angår IT-inddragelse, vil det her blive fortolket som et udtryk for det politiske systems forventning
til IT, og at det politiske system derfor har besluttet, at det er vigtigt at inddrage IT. Begrundelserne
for IT-inddragelse er i ’formelt styrende publikationer’ ikke medtaget. De skal findes først og
fremmest i ’bløde styringspublikationer’ og mere indirekte i ’informationspublikationer’. Som
tidligere nævnt fungerer ’informationspublikationer’ og de retoriske programmer som opvarmning
til selve det centraladministrative formuleringsarbejde, hvad angår udarbejdelsen af ’formelt
styrende publikationer’.
Fremstillingen vil ikke være i kronologisk form, som den fremgår af listen over policy-papers, men
vil være kondenseret til typer af forventninger til IT i undervisningen, som jeg læser ud af
materialet. Til dette vil jeg inddrage den allerede introducerede historiker L. Cuban fra Stanford
University samt i mindre omfang de nævnte ’frontfigurer’, S. Papert, S. Larsen og B. Gates.
Det er primært Cubans findings, der har inspireret til den overordnede kategorisering af
forventninger og de tilhørende argumenter for disse forventninger. Derfor har jeg valgt her at
præsentere de dele af Cubans findings, som fortæller om forventninger til teknologiinddragelse i
undervisningen i denne sammenhæng. Cuban fremlægger flere og forskelligartede typer af
forventninger, hvor en af disse handler om effektivitet, hvad angår læringstempo og –mængde.32
Forventningerne går på, at med den ’nye teknologi’ vil eleverne kunne lære mere på kortere tid. En
anden type af forventninger handler om at få ’nedbrudt murene’ i forståelsen ”at udvide elevernes
univers”.33 En tredje type af forventninger handler om hvorvidt undervisningssystemet vil blive
reformeret, måske endda revolutioneret 34, og i den forbindelse vil lærernes praksis35 ændres, idet
bl.a. ’den nye teknologi’ vil træde frem som hjælper for læreren.36
En sidste type af forventninger, jeg vil fremdrage, som ikke er specielt fremtrædende hos Cuban,
men som de nævnte ’toneangivende’ forfattere ud fra hver deres perspektiv har givet udtryk for, er
forventningerne til, at IT kan være ’den lærendes hjælper’. De nævnte forventningstyper er i større
32

Cuban, 1986, s. 13ff, s. 33, s. 75, s. 85
Cuban, 1986, s. 19
34
Cuban, 1986, s. 54
35
Cuban, 1986, s. 4, s. 81
33
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eller mindre grad ledsaget af forskellige typer af argumenter. Disse argumenter vil jeg efterfølgende
forsøge at indfange, hvor de er ekspliciteret, - og det er som tidligere nævnt primært i de retoriske
programmer også kaldet ’bløde styringspublikationer’.
I disse retoriske programmer er der kun i nogle tilfælde indskrevet argumenter for inddragelse af IT
i undervisningen, men de er her vurderet som væsentlige, idet disse argumenter hører med til
billedet af forventningerne til den ’nye teknologi’. Argumenter kan inddeles i tre hovedtyper,
nemlig en type, der omhandler argumenter for IT-anvendelse, der betragter IT som en international
konkurrenceparameter37, hvor argumenterne kan gå på skræmmebilleder, hvilket illustrerer
forventninger til IT’s betydning og gennemslagskraft på internationalt plan38. En udløber af dette er
eksempler på forventninger til IT i forbindelse med et ønske om, at Danmark skal føre i
’kapløbet’39, - altså et konkurrencemoment på internationalt plan. I ”Handlingsplan 1998-2003”40
skriver undervisningsministeren (M. Vestager) i forordet:
”Udviklingen på IKT-området går fortsat meget hurtigt, og strategiplanen
vil da også i de kommende år løbende blive suppleret og revideret, så den
understøtter regeringens målsætning om, at det danske uddannelsessystem
skal være blandt verdens 5-10 bedste.”41
En anden og afledet argumentationsfølge for IT-inddragelse handler om samfundets krav til
borgernes IT-kvalifikationer42, som igen begrundes med det moderne samfunds karakteristika og
deraf følgende krav til samfundets borgere om såvel de såkaldt bløde kvalifikationer (fleksibilitet,
samarbejdsevne, omstillingsparathed osv.) som de faglige og IT-færdighedsmæssige
kvalifikationer. Som tidligere nævnt, tolker jeg begrebet krav brugt i relation til IT-inddragelse som
en ekspliciteret forventningsformulering, når disse indgår i policy-papers.
Den tredje type af argumenter, jeg vil fremdrage, handler om pædagogiske gevinster. Denne type af
argumenter handler om elevernes individuelle læreprocesser43, om effektivitet og kvalitet44, - uden
nærmere specifikation af hvad der menes med disse begreber, og det at undervisningen forbedres45,
hvilket ikke i denne sammenhæng konkretiseres yderligere.
I de formelt styrende policy-papers som f.eks. gymnasiebekendtgørelsen og fagbilagene er
argumenterne ikke fremtrædende, idet der her netop er tale om formelt styrende dokumenter, som
ikke kræver argumenter. Dette forhinder imidlertid ikke en mulighed for tolkning af
Cuban, 1986, s. 36: “ a helper to the teacher”, s. 91,
Nyrup Rasmussen, jf. 1.1.2001, Nytårstalen
Forskningsministeriet, 1999b, s. 101
39
Forskningsministeriet, 2000, s. 14f
40
Undervisningsministeriet, 1998b
41
ibid, forord
42
Undervisningsministeriet, 1998b, s.8
43
Forskningsministeriet, 1997b, s. 3,Undervisningsministeriet, s.d., www.xx.gym.fag
44
Undervisningsministeriet, 1997b, forord
45
Undervisningsministeriet, 1998b, s.8
36
37
38
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forventningerne til IT ud fra de foreliggende krav til elever og lærere, der er ekspliciteret i disse
programmer, med andre ord ser jeg krav som et udtryk for forventninger til det, der stilles krav om.
Jeg har valgt tre overordnede kategorier som udgangspunkt for behandlingen af de oplistede policypapers, som følgende forventningskategorier til IT-anvendelse i undervisningen er et udtryk for:


Forventninger til IT-anvendelse i undervisning



Forventninger til IT som læreprocesfacilitator



Forventninger til konkrete IT- kvalifikationer

Begrundelsen for netop dette valg handler om fokuseringen på IT-anvendelse i undervisningen, og
specielt pbc-anvendelse, idet en sådan ’IT-dækningsgrad’ i undervisningen forventes at have
betydning for praksis, når præmisser af denne art melder sig46. Der er ikke direkte nævnt pbcanvendelse i de medtage policy-papers af indlysende grunde, (teknologisk udvikling/økonomi), men
derfor kan de ekspliciterede forventninger i de nævnte policy-papers give en pejling og måske en
mulighed for ’fremskrivning’ af forventninger til IT-anvendelsernes muligheder, når det så drejer
sig om pbc til alle elever i en klasse.
En anden side af diskussionen om IT-anvendelse handler om eleverne, som her betragtes som
hovedpersonerne, idet udgangspunktet er, at eleverne skal lære sig noget. Derfor er forventninger til
IT som læreprocesfacilitator valgt som det andet tema. Som tredje tema er valgt de helt konkrete ITkvalifikationer, hvilket er inspireret af de foregående kategorier, som på sin vis indeholder denne
kategori, idet eleverne f.eks. skal kunne håndtere IT, for at der kan være tale om IT som en
læreprocesfacilitator. Når det drejer sig om forventningskategorien IT-anvendelse i undervisningen
skelnes mellem IT som emne, hvor der er tale om udvikling af IT-kvalifikationer, og IT anvendt
som undervisningsmedie. Jeg skelner derfor mellem IT-kvalifikationer, der går på håndtering af
kontorpakker indeholdende tekstbehandling, regneark, database osv., og så brugen af IT som medie
i undervisningen, f.eks. i form at fagspecifikke programpakker og brug af netbaserede
undervisningsmaterialer.
Jeg anvender ordet kvalifikationer i forbindelse med IT, når det drejer sig om at kunne bruge IT.
Når andet ikke er nævnt, skelnes der ikke mellem begreberne kompetencer og kvalifikationer i
denne afhandling. Det kan dog være frugtbart at skelne mellem de to begreber samt præcisere
betydningsindholdet, når det drejer sig om specifikke dannelsesdiskussioner, som denne afhandling
muligvis kan bidrage til at aktualisere.
Et eksempel på en sådan skelnen giver Qvortrup et bud på, idet han skriver om
kompetencebegrebet, at det drejer sig om, ”hvordan man gør sig kvalificeret” 47, og beskriver tre
typer af kompetencer, der vil kunne tilfredsstille et hyperkomplekst samfunds krav til den enkelte
46
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person; ”refleksionskompetence” (”at lære at lære/omlære individuelt”), ”relationskompetence” (”at
lære at lære/omlære kommunikativt”) og ”meningskompetence” (”at lære at lære/omlære i og som
et socialt fællesskab”)48. Qvortrup anvender begrebet kvalifikation i forbindelse med betegnelsen
”faktual viden”, hvilket giver afsæt til kort at nævne yderligere to begreber, som Qvortrup indfører
i en videnshierarkisk struktur; ”kreativitet” og ”kultur”. I denne model arbejdes der således med fire
indbyrdes afhængige kategorier, ”vidensformer”: kvalifikationer, kompetencer, kreativitet og kultur,
som hver har tilknyttet en ”færdighedsform”: henholdsvis faktuel viden, refleksivitet,
metarefleksivitet og almen dannelse49. Dette, af bl.a. systemteorien inspirerede eksempel på et blik
på samfundets krav til den enkelte person, giver et udgangspunkt for en dannelsesdiskussion og en
mulighed for at præcisere, hvad en IT-anvendelse så at sige skal facilitere, og efterfølgende hvordan
dette kan organiseres.
Jeg vil imidlertid forlade denne model, idet jeg har valgt at rette blikket mod en konkret
anvendelseskontekst, hvor andre kategoriseringer synes mere oplagte i forhold til afhandlingens
ærinde, der som nævnt ikke har sit fokus på en dannelsesdiskussion. Modellen vil blive
reintroduceret sidst i afhandlingen i forbindelse med en perspektivering inden for feltet.

3.1.1. Forventninger til IT-anvendelse i undervisningen
Et gennemgående træk i de valgte dokumenter er en forventning om, at IT-anvendelse vil forbedre
undervisningen.50 I Handlingsplan 1998-2003 51 bliver forventningerne til IT-anvendelse f.eks.
formuleret kort og kontant: ”IKT skal forbedre undervisningen.”52 Disse retoriske programmers
udtrykte forventninger til IT-anvendelse kan således opfattes som en form for cirkelslutning, hvor
der først gives udtryk for, at IT vil forbedre undervisningen, og derfor skal IT så forbedre
undervisningen, fordi IT vil forbedre, og derfor skal osv.
Det fremgår ikke klart, hvad dette indebærer, men budskabet kan tolkes som klar forventning om, at
IT skal udgøre et kvalitativt løft af en eller anden karakter. At budskabet formuleres med et ’skal’,
kan tolkes som en stærk tro på, at IT vil udløse pædagogiske gevinster dog uden at komme med
konkrete forslag til sådanne.
Kvalitetsbegrebet bruges i flere sammenhænge, når IT-anvendelse i undervisningen er emnet. IT
kædes sammen med styrkelse af og videreudvikling af folkeskolen.53 IT tillægges således stor
opmærksomhed, og tiltroen til, at dette historisk set nye medium vil kunne medføre ændringer i
undervisningens organisering i bredeste forstand, er udtrykt flere steder. I den såkaldte ’Dybkjær47

Qvortrup, 2001, s. 24
Qvortrup, 2001, s. 2f
49
Qvortrup, 2001, s. 4
50
Undervisningsministeriet, 1997a, s. 5 og Undervisningsministeriet 1997b, forord
51
Undervisningsministeriet, 1998b
52
ibid, s. 8
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Statsministeriet, 1998, Del 1, s. 1
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rapport’ 54 gives der udtryk for, at IT byder på nye muligheder i forbindelse med udviklingen af
undervisningen, men at der må gøres op med vanebårne handlinger, hvad angår pædagogisk praksis,
- og at disse muligheder kun kan blive til en realitet, hvis der udvikles ”helt nye pædagogiske
principper.”55 Dette kræver følgelig en afgørende indsats, hvad angår udviklingsarbejder56, hvilket
bliver fremført i flere steder.57 Disse bløde styringsredskaber, som jeg bl.a. vil kalde de mange
udviklingsarbejder, der på nuværende tidspunkt er blevet gennemført og afrapporteret som
erfaringsopsamlende skrifter58, giver således grobund for specifikke forventninger til IT-anvendelse
i undervisningen.
Disse forventninger bliver f.eks. eksponeret i følgende citat, hvor IT sammenlignes med opfindelsen
af bogtrykken: ”Samtidig indebærer informationsteknologien nogle helt nye muligheder, som
pædagogisk kan sammenlignes med skiftet i pædagogiske muligheder efter opfindelsen af
bogtrykkerkunsten.” 59
I forlængelse af denne sammenligning vil jeg nævne forventningerne til nettets mulighed for at ridse
hul i de tidligere refererede ”tefalbelagte mure”. Tid- og stedparametrene forventes at blive mindre
determinerende, og det gælder ikke kun inden for den enkelte skoles eller den enkelte lærers
organisering af undervisningen, men også i forhold til undervisningsmuligheder på tværs af
landegrænser.60 Det skal nævnes, at Dybkjær-rapportens hovedbudskab er, at IT kan være
afgørende for livskvalitet, økonomi og service, samt at være opmærksom på, at en opdeling af
danskerne i et A- og B-hold ikke bliver en realitet. Forventningerne til IT’s rolle på
samfundsmæssigt plan er således ganske betydelige, også hvad angår selektionspotentialer. Selvom
dette tema er valgt fra i denne gennemgang, mener jeg, at denne lille ekskurs kan sætte det anvendte
citat i rette sammenhæng.
Jeg vil fremdrage endnu et tema, som kan udlæses at de nævnte dokumenter, nemlig begrebet
undervisningsdifferentiering. Dette undervisningsprincip forventes at kunne udfolde sig på andre
betingelser, når IT anvendes med det formål at ville tilpasse undervisningen til hver enkelt elev.
Forventningerne til IT er kontante og høje, som f.eks. følgende citat kan give udtryk for:
”Undervisningen i folkeskolen må derfor tilrettelægges, så IT indgår som en
naturlig del af undervisningen i de enkelte fag. Herunder må
informationsteknologiens unikke muligheder bruges til at sikre, at
undervisningen tilpasses den enkelte elev.”61
54
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Denne forventning til IT’s ”unikke” muligheder tages op flere steder62 og afspejler sig i henholdsvis
de hårde styringsredskaber, som jeg vil kalde bekendtgørelser/fagbeskrivelser, jf. det introducerede
begreb ’formelt styrende publikationer’, og bløde styringsredskaber som de nævnte
udviklingsarbejder.63
Som en konsekvens af denne holdning foreslås, at alle uddannelsers love og bekendtgørelser skal
reformeres, så der eksplicit er formuleret krav om IT-anvendelse i undervisningen og til eksamen: 64
”IT skal integreres i undervisningen og ikke blot kan inddrages”65
Vendinger som ”naturlig del” eller som andre steder ”naturligt led” i undervisningen er i sig selv
interessante. Hvad menes der med ”naturlig”? Skal det forstås som det modsatte af kunstig, og i
givet fald, hvordan skal/kan det så opfattes? Som en mistillid til lærerne, hvad angår deres
pædagogiske og didaktiske formåen? Som en moderering af IT-anvendelsesomfanget? Eller som et
udtryk for en generel usikkerhed, hvad angår IT-anvendelsesomfanget i undervisningen, hvorfor
udtrykket ”naturlig” på samme tid gør opmærksom på IT og samtidig kan fremstå som mindre
forpligtende alt efter tolkningen af ”naturlig” . Det kan naturligvis også dreje sig om, at det politiske
system ikke kan formulere det anderledes, idet mere ekspliciterede krav ville udløse krav om flere
maskiner, mere efteruddannelse og digitale undervisningsmidler. Den sidste mere pragmatiske
forklaring anser jeg for at være blandt de mest kvalificerede.
Vendes blikket væk fra de retoriske dokumenter og mod ’formelt styrende publikationer’ er
ordvalget oftest et andet. I de enkelte fagbilag i bekendtgørelserne66 er formuleringerne knap så
skarpe. De ekspliciterede krav om anvendelse af Edb (EDB/IT)67, som det kaldes, er placeret under
overskriften ”Undervisningen” i de fleste fagbilag, og formuleringerne går fra at være meget korte
som f.eks. i fagbilaget for dansk: ”Edb, herunder elektronisk tekstbehandling indgår i
undervisningen.”68 og i fagbilaget for engelsk: ”Edb indgår i undervisningen i et passende
omfang”69. I de naturvidenskabeligt funderede fag kan formuleringerne opfattes som mere
krævende, idet der skrives ”Edb skal inddrages i undervisningen”70
Generelt gælder det for formuleringerne om IT-anvendelse, at det er redskabsfunktioner, der er
fremtrædende, men at der også er formuleringer, der udvider funktionsfeltet som eksempelvis
formuleringerne i fagbilaget for Geografi: ”a) anvendelse af fagspecifikke programmer, b)
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Undervisningsministeriet, s.d.: www.xx.gym.dk
Forskningsministeriet, 1995, s. 33f
Forskningsministeriet, 1999b, s. 49 f
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Forskningsministeriet, 1999b s. 50
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Undervisningsministeriet, 1993b, Jeg tager her udgangspunkt i denne bekendtgørelse for at give et indtryk af formuleringerne, som de fremstod i
begyndelsen af 90’erne.
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Undervisningsministeriet, 1999a, Her er benævnelsen EDB hhv suppleret med og erstattet af betegnelsen IT.
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Undervisningsministeriet, 1993b, fagbilag 3, pkt. 10
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ibid, fagbilag 8, pkt 10.3
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ibid, f.eks. fagbilag 13, pkt 2.5, fagbilag 20, pkt 2.6, fagbilag 22, pkt 2.3
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anvendelse af generelle brugerprogrammer, c) behandling af geografiske konsekvenser ved
anvendelse af edb.”71
Gymnasiebekendtgørelsen fra 199972 er medtaget, idet der er tale om den seneste bekendtgørelse og
dermed de senest formulerede forventninger fra det politiske system til den konkrete undervisning i
gymnasiet, herunder forventningerne til IT-anvendelsen. Og helt konkret er det denne
bekendtgørelse, som elever og lærere i den empiriske undersøgelse har været underlagt de sidste to
år af deres gymnasieforløb. I bekendtgørelsens §7 er IT nævnt i følgende formulering:
”Undervisningen skal vedligeholde og udbygge grundlæggende færdigheder
og skal udvikle elevernes mundtlige og skriftlige udtryksfærdighed og
formidlingsevne samt inddrage informations- og kommunikationsteknologi
(IT)”73
Det er den formulering, lærerne generelt skal overholde i forbindelse med undervisningen i
gymnasiet. Derudover skal det generelle brugerkursus afholdes. I det dertilhørende fagbilag 8
”EDB/IT”74 kan de fleste formuleringer genkendes fra den tidligere citerede fagbekendtgørelse75.
Der er således stadig tale om et brugerkursus, som fokuserer på IT-færdigheder, når det gælder den
undervisning, hvor IT-færdigheder som tema i undervisningen er i fokus, og i væsentlig grad når det
drejer sig om den efterfølgende IT-anvendelse i fagene. IT-anvendelsen har følgelig karakter af en
redskabsfunktion.76 Hvis blikket derefter rettes mod de enkelte fags mål- og indholdsbeskrivelser er
der for flere fags vedkommende ikke samme eksplicitte formuleringer77 om IT-anvendelse som i
den tidligere citerede bekendtgørelse, hvilket kan undre, når de angivne policy-papers netop i
perioden fra 1993 til 1999 har givet udtryk for betydelige forventninger til IT-anvendelsen i
undervisningen, jvf. f.eks. Forskningsministeriet, 1999b og Undervisningsministeriet, 1998b.
Fagbilagene for f.eks. engelsk, tysk og fransk nævner ikke IT-anvendelse eksplicit78. I fagbilaget for
dansk nævnes, at ”Den skriftlige undervisning har til opgave at give eleverne evne til at indsamle og
sortere materiale i trykt eller elektronisk form” og at ”massekommunikative udtryksformer fra de
elektroniske medier” skal inddrages.79 Fagbilaget for fysik nævner ”edb-udstyr til dataopsamling og
71

ibid, fagbilag 14, pkt. 2.3, 7.3,- andre formuleringer kan findes i fagbilagene for tysk, f.eks. bilag 32b, pkt. 3.6, og fransk, f.eks. bilag 12a, pkt. 2.5
Undervisningsministeriet, 1999a
ibid, § 7
74
ibid, fagbilag 8
75
Undervisningsministeriet, 1993b, fagbilag 7, en forskel er, at forkortelsen EDB er suppleret med IT i overskriften og i brødteksten erstattet med IT.
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I Undervisningsministeriets udsendte lovbekendtgørelser gennem de seneste år, viser det sig, at disse ikke eksplicit inddrager IT (Undervisningsministeriet, 1987c, 1993a, 1995c, 1996, 1997c, 1998c, 1999b, 2000). Dette tema skal findes i bekendtgørelsesteksterne med de tilhørende fagbilag.(Undervisningsministeriet, 1987a, 1987b, 1993b, 1999a)
I Undervisningsministeriet 1987b, §7, er temaet IT i undervisningen beskrevet under titlen ” EDB-UNDERVISNING” . Her handler det ligeledes
primært om EDB (IT) som emne i undervisningen, hvad angår fælleskursusdelen, mens den ”fagintegrerede del” fokuserer på anvendelsesaspektet
i fagene:”Edb skal i øvrigt inddrages i undervisningen i den udstrækning, det naturligt kan medvirke til at opfylde fagspecifikke formål” (Undervisningsministeriet, 1987b, §7). Denne formulering kan genlæses i Undervisningsministeriet, 1999a.
77
Disse var ikke i sig selv specielt epokegørende, men havde mere karakter af at IT skulle nævnes, uden at det kunne udløse større krav om maskinel,
programmel o.lign.
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Undervisningsministeriet, 1999a, fagbilag, 9, 13 og 33
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ibid, fagbilag 4, pkt. 2.5 og 3.2.3
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dataanalyse” i forbindelse med IT-anvendelse i undervisningen, i fagbilaget for kemi nævnes
indhentning af informationer fra forskellige kilder ”herunder kunne bruge informations- og
kommunikationsteknologi”, og i fagbilaget for matematik nævnes værktøjsdimensionen og
”programmer til belysning og indlæring af faglige begreber og metoder” 80. Andre fag som f.eks.
billedkunst, idræt og musik nævner IT-anvendelse i undervisningen i forbindelse med fagspecifikke
aktiviteter som multimedier i billedkunst, forståelse af idrætslige aktiviteter og som hjælpemiddel til
f.eks. udvidelse af fagets muligheder.81
Der er således forskellige fagspecifikke tilgange til IT-anvendelsesaspektet i undervisningen,
hvilket lidt groft kan simplificeres til en skelnen mellem to principielle tilgange. De fleste fagbilags
formuleringer går på, at IT-anvendelsen drejer sig om det at få tilgang til information, indsamle
information, bearbejde information og formidle information. Der er dog ansatser til, at der inden for
de ’praktisk-musiske’82 fag tænkes i mere utraditionelle baner, således at IT ikke udelukkende har
funktioner, der handler om acces og manipulering af information i det traditionelle fags
selvforståelses ’tjeneste’, men også mere vidtgående IT-anvendelser i undervisningen, hvor det
handler om at designe og opfinde nye udtryk f.eks. af visuel og auditiv art.
Flere steder i de retoriske programmer nævnes83, at udviklingen af digitale undervisningsmidler er
en forudsætning for at kunne gennemføre det, som benævnes ”IT-integration”. Jeg vil her tolke ITintegration som IT-anvendelse i undervisningen i bredeste betydning. Der er således forventninger
til en IT-anvendelse, der går ud over de gængse IT-værktøjer som tekstbehandling, regneark,
tegneprogrammer, præsentationsprogrammer, informationssøgning/-udveksling osv., og de digitale
undervisningsmidler er en forudsætning for det, der kaldes ”reel IT-integration”.84
På den baggrund kan det udledes, at forventningerne til IT i væsentlig grad kædes sammen med
digitaliserede undervisningsmedier, og disse forventninger er konkret fokuserede på elevernes
læreprocesser, hvilket næste afsnit vil koncentrere sig om.

3.1.2. Forventninger til IT som læreprocesfacilitator
Begrebet læreprocesfacilitator relaterer de aktuelle policy-papers til udvikling af kvalifikationer.
Det85 fremhæves f.eks., at der er en sammenhæng mellem IT og udviklingen af ”selvstændige og
velkvalificerede mennesker” og egenskaber som ”demokrati og konkurrenceevne” .
Forventningerne til IT’s formåen er således ganske store. IT har således immanente egenskaber, der
80

ibid, fagbilag 14, pkt. 2.2, fagbilag 21, pkt. 2.1.og fagbilag 23, pkt. 2.3
ibid, fagbilag, 2, pkt. 3.1, 18, pkt. 3 og 24, pkt. 3.4
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Undervisningsministeriet, 1995a: Her nævnes f.eks. den ’praktisk-musiske dimension’, og det skal ligeledes nævnes, at denne dimension skal være
et gennemgående træk i alle fag og ikke kun i de fag, der i traditionel forstand hører ind under denne betegnelse, som f.eks. musik, billedkunst og
idræt.
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Forskningsministeriet, 2000, s. 24, Forskningsministeriet, 1999b, s. 50, Undervisningsministeriet, 1998b, s. 15, Undervisningsministeriet, 1997, s.
16f
84
Forskningsministeriet, 2000, s. 24
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Forskningsministeriet, 1996b, s.13
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faciliterer selvstændigheds-, kvalifikations- og demokratiseringsprocesser og derudover giver evnen
til konkurrence gode vækstbetingelser.
Med hensyn til forventningerne til IT, hvad angår specifikt de faglige kvalifikationer, uddybes disse
forventninger ikke, i den forstand at der f.eks. inddrages forskningsresultater til formålet. Ved siden
af forventningerne til de faglige kvalifikationer forventes den intensive IT-anvendelse at betyde en
ændring i lærere og elevers måde at arbejde på, og dette får konsekvenser for mange andre faktorer,
som er i spil, når nogen skal lære (sig) noget:
”Netop den intensive brug af IT kan flytte fokus fra det at undervise til det
at lære. Kontakten mellem elev og lærer vil i højere grad gå på selve
arbejdsprocessen, frem for formidling af fakta-viden. Læreren bliver en
vejleder, der hjælper med planlægning, overblik og tolkning af information.
Eleverne vil arbejde problem- og samarbejdsorienteret, og de vil ofte styre
deres egen videnstilegnelse. De bliver derved bedre til at stille spørgsmål,
argumentere og formulere sig.”86
Meget tyder på, at IT forventes at kunne håndtere klassiske pædagogiske problemer, som hidtil har
været kendte og diskuterede, men uløste. Eleverne forventes således med IT inden for rækkevidde i
bred udstrækning at kunne styre deres egne læreprocesser. Disse processer har direkte forbindelse
med problem- og samarbejdsorienteret undervisning, idet forventningerne til denne form for
organisering af undervisningen vil understøtte en IT-faciliteret læreproces. Læreren skal ikke mere
fremstå som det medie, hvorfra informationen flyder, men være vejleder og procesmager. Resultatet
af denne arbejdsproces forventes at være, at eleverne etablerer et reservoir af kritisk potentiale, som
kan formuleres og argumenteres for, når dette er krævet. Ud over faglige og såkaldte bløde
kvalifikationer er forventningerne til konkrete IT-færdigheder udtrykt i såvel de retoriske som de
formelle programmer.

3.1.3. Forventninger til konkrete IT-kvalifikationer
Der udskiller sig to perspektiver, hvad angår tænkningen om IT-kvalifikationer. Det ene perspektiv
er fokuseret på de grundlæggende IT-kvalifikationer (IT-færdigheder), som skal opnås nu og her og
i en nær som fjern fremtid.87 Det andet perspektiv er mere diffust, og handler om IT-anvendelsens
afledte konsekvenser, som bl.a. kan udmønte sig i forventninger om fleksible og individualiserede
undervisningsforløb og til forventningerne om mulighederne for, at eleverne udvikler de såkaldte
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ibid, s. 13. En ekskurs på dette sted:
Citatet giver udtryk for en bestemt opfattelse af begrebet undervisning. I Del III vil undervisningsbegrebet blive defineret og diskuteret, også i relation til den her fremlagte opfattelse, og blive sammenkædet med læring, læren og erkendelse.
87
Undervisningsministeriet, 1998b s. 8
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bløde kvalifikationer, og sidst forventningerne til at IT-kvalifikationer vil have en positiv
indflydelse på læreprocesser, der angår ’fagfaglige’ forhold.88
Udgangspunktet for disse forventninger skal findes i de tidligere nævnte argumenter i forbindelse
med IT-kvalifikationer, netop som samfundets krav om sådanne: ”Det drejer sig blandt andet om
grundlæggende IT-færdigheder og evnen til at søge og formidle viden” 89
I den såkaldte KUP-rapport om EDB fra 199190, hvor IT-færdighederne også fremhæves som
væsentlige og derfor betragtes som en kvalifikationsdimension, der skal være obligatorisk91, er
konsekvenserne udtrykte anbefalinger om, at hver skole har ”mindst eet datarum med mindst 14
maskiner”, samt at edb-udstyr i faglokaler er en ”selvfølgelighed”, fordi eleverne skal opleve, at
skolens udstyr ikke er en ”grel modsætning til den virkelighed, som skolen uddanner til”.92
Forventningerne til elevernes og lærernes kvalifikationer kædes i flere dokumenter93 sammen med
den til rådighed værende maskinpark. De væsentligste parametre, disse udtrykker som værende
afgørende for IT-anvendelsesomfanget og den forventede succes på det undervisningsmæssige
område, handler primært om maskinelressourcer og lærerkvalifikationer.94 Det kan iagttages som en
forventning om, at i det øjeblik, der er maskiner nok, og lærerne er opkvalificerede, hvilket i
skrivende stund går ud på at tage Det pædagogiske IT-kørekort (Skole-IT, GYM-IT mm.) eller for
nogle institutioners vedkommende det såkaldte pc-kørekort, så forventes IT-anvendelsesomfanget i
undervisningen at ændre karakter.
”Der skal ikke foretages massive investeringer i IKT på uddannelsesområdet
for IKT’s egen skyld. Indsatsen på dette område har to ligeværdige
hovedformål: IKT skal forbedre undervisningen, og de uddannelsessøgende
skal opnå de grundlæggende IKT-kvalifikationer, som er nødvendige i
nutidens og fremtidens samfund”95
Eleverne skal som nævnt også ’opkvalificeres’ i form af deltagelse i ”brugerkurset” med
”hovedvægten på edb som redskab.” Det nævnes specifikt, at ”der skal undervises i brugen af
mindst to generelle værktøjsprogrammer”, og at brugerkurset er ”et led i koordineringen af det
skriftlige arbejde og med henblik på at skabe grundlag for at integrere edb i den senere
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Undervisningsministeriet, s.d: www.xx.gym.dk, s. 1ff
Forskningministeriet, 1996b s. 36. En ekskurs på dette sted:
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Undervisningsministeriet, 1991, hvor forkortelsen NIT anvendes (Ny InformationsTeknologi) for at præcisere hvad EDB iagttages som.
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ibid, s. 11
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undervisning.”96 I det seneste fagbekendtgørelsesbilag er dette indhold udvidet, således at ”der skal
undervises i brugen af forskellige generelle værktøjsprogrammer.”97
Forventningerne til elevernes IT-kvalifikationer er således rettet mod værktøjsfunktionen, og det er
ikke specielt forpligtende, hvad angår den øvrige undervisning.

3.1.4. Forventninger, en sammenfatning
Der har, som Cuban påviser98, altid været store forventninger til ny teknologi, og når det drejer sig
om computerbaseret teknologi, er der ingen forskel i omfanget af forventninger - endsige typer af
forventninger. De behandlede policy-papers giver i lighed med Cubans analyse et billede af de
mange forventninger, der er til IT, når denne teknologi anvendes i uddannelsessystemet.
Der er således udtrykte forventninger til, at undervisning, hvor IT inddrages, er mere effektiv.
Dette begreb, effektivitet, bruges i flere policy-papers, uden at det præciseres. Der kan således være
flere motiver for en effektivitetstænkning, alt efter hvilket perspektiv begrebet iagttages ud fra.
F.eks. er et nærliggende perspektiv, når begrebet effektivitet bringes på banen, en simpel
cost/benefit-tænkning, hvilket lidt firkantet kan siges at dreje sig om, at en økonomisk investering i
hardware, software og lærerefteruddannelse gerne skulle kunne ses på bundlinien i form af
overskud, alternativt at tiltaget har været udgiftsneutralt. Ideen kunne f.eks. være, at eleverne lærer
det, de nu skal lære, hurtigere og ved hjælp af færre lærerressourcer og et standardiseret
undervisningsmateriale.99
Et andet perspektiv på effektivitetsbegrebet kunne være de mange nye kommunikative muligheder,
IT-anvendelse i undervisningen kan give. En ide om, at effektivitet kan kædes sammen med de flere
mulige tematiseringer af et felt, en IT-inddragelse kan medføre, - f.eks. at der ud over ’bogen til
faget’ kan inddrages netbaseret materiale og digitale undervisningsmedier. Med andre ord at der
inden for kort tid kan gives mange perspektiver på et tema, fordi mange materialer er til rådighed.
Disse to perspektiver har begge tiden som afgørende parameter i forståelsen, at noget kan gøres på
kortere tid, altså at tidsbesparelse er et nøgleparameter, men derudover er der tale om to forskellige
interesser, som kan beskrives som henholdsvis en økonomisk interesse og en pædagogisk interesse.
Generelt fortæller de inddragne policy-papers i mere upræcise vendinger, at det drejer sig om
forventninger til, at undervisningen forbedres og om øget kvalitet, når IT inddrages i
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Undervisningsministeriet, 1993b, bilag 7, det skal bemærkes, at der ud over færdighedsmæssige formålsformuleringer også er formuleringer, der
retter sig mod humanistiske og samfundsvidenskabelige problemstillinger.
97
Undervisningsministeriet, 1999a, bilag 8, der er i en parentes nævnt tekstbehandling, regneark, billedbehandling, databaser og browsere
98
Cuban, 1986
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undervisningen. Det handler om nye måder at organisere undervisningen på og nye arbejdsmåder,
hvor det pointeres at ”intensiv brug af IT kan flytte fokus fra det at undervise til det at lære”100.
Med hensyn til læreprocesser er der store forventninger til IT’s facilitering af individuelle tilgange
til det, der skal læres. IT forventes at understøtte den lærendes strategier i forbindelse med
videnstilegnelse, og de individuelle læreprocesser og princippet om undervisningsdifferentiering vil
have optimale vilkår.
Forventningerne til kvalifikationer, både IT-, faglige og de såkaldte bløde kvalifikationer, er
markante i samtlige typer af dokumenter. Der er tale om forventninger til, at generelle ITfærdigheder, som f.eks. brug af tekstbehandling, fagspecifikke programpakker, intra- og internettet,
vil facilitere formidling af det faglige indhold i undervisningen. IT-færdighederne er således i fokus
og ses som et led i en national IT-kompetenceudvikling. De såkaldte bløde kvalifikationer forventes
udviklet sideløbende med IT-anvendelsen, og IT forventes i den sammenhæng at facilitere denne
udvikling.
Siden 70’erne har IT været på tale i forbindelse med undervisning. Der har været adgang til
computere på skolerne i mange år, og i lige så mange år har der været forsøgs- og
udviklingsarbejder, der skulle bidrage til viden om IT’s betydning for undervisning og læring. Det
’nye’ i den nærværende sammenhæng er, at den teknologiske udvikling har muliggjort, at elever og
lærere kan anvende deres personlige bærbare computer uafhængigt af tid og sted. Der er derfor tale
om præmisser for undervisningen, som historisk set er nye. Og hvad ’siger og gør’ elever og lærere
så, når en ’ultimativ’ IT-anvendelse i undervisningen er mulig? Hvordan er deres tilgang til og
erfaringer med pbc-anvendelsen i undervisningen? Disse spørgsmål vil følgende kapitel udfolde
med afsæt i nærværende ’findings’.

4. Problemformulering
Det politiske systems forventninger til IT-anvendelse i undervisningen, som det er fremstillet i
forgående kapitel, kan beskrives som særdeles høje. De samme høje forventninger giver de
inddragne ’frontfigurer’ udtryk for. Et nærliggende spørgsmål bliver derefter, om disse høje
forventninger bliver indfriet i praksis. Derfor skal min problemformulering lyde som følger:
En undersøgelse af forholdet mellem det politiske systems høje forventninger til IT-anvendelse i
undervisningen og det iagttagede genstandsfelt.
I Del II og Del III vil begreber som undervisning, læring og IT blive sat ind i det nævnte ’sæt’ af
systemteoretiske begreber, der er nødvendige for at kunne diskutere den opstillede
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problemformulering i den valgte teoretiske ramme. Nedenstående formulering er en
systemteoretisk101 uddybning af den ovenstående problemformulering.
Udbredelsesmediet, pbc, ændrer præmisserne for undervisning og læring, hvor disse to begreber
iagttages som omverden for hinanden og dermed indbyrdes afhængige. Det gælder både i
interaktionssystemer, sociale systemer, der er karakteriseret ved fysisk nærvær, - en såkaldt ’faceto-face’-sammenhæng 102 og i de sociale systemer, der opererer i, konstituerer og reproducerer sig
via skriftlig, netbaseret, asynkron, computermedieret kommunikation, (snack).103
Kommunikation faciliteret af udbredelsesmediet, pbc, forventes at forbedre undervisningen, idet
tilkoblingsmulighederne og dermed tilslutningsmulighederne bliver flere, hvilket antages at have
betydning for de enkelte psykiske systemers erkendelsesprocesser.
Som første led i en operationalisering vil jeg, inspireret af de inddragne policy-papers, formulere to
forventninger, som derefter udspaltes i nogle til forventningerne hørende spørgsmål. Nedenstående
konkrete forventninger til en ’intensiv’ IT-anvendelse, som pbc-anvendelsen giver mulighed for, er
udgangspunkt for undersøgelsen:
A. Brugen af pbc vil ændre undervisningens organisering
B. Brugen af pbc vil facilitere individuelle læringsstrategier
I del IV vil de følgende spørgsmål blive yderligere operationaliseret og diskuteret i forbindelse med
fremlæggelsen af det, jeg har kaldt et følgeforskningsdesign.
Indledende spørgsmål til undersøgelsen:
Spørgsmål til belysning af punkt A:


Hvilke generelle forventninger giver elever og lærere udtryk for, hvad angår det treårige
gymnasieforløb?



Hvordan er undervisningen organiseret gennem det treårige gymnasieforløb, og hvilke
argumenter bringes frem i den forbindelse?



Hvor og hvornår bruger eleverne deres pbc?



Hvordan og hvornår faciliterer pbc-anvendelse undervisningen, ifølge lærere og elever?

Spørgsmål til belysning af punkt B:

101
102
103



Hvilke forventninger har eleverne til egen udvikling af kvalifikationer?



Hvad bruger eleverne deres pbc til i undervisningen?



I hvilket omfang bruger eleverne deres pbc?

Når ikke andet er nævnt, vil systemteori referere til Luhmanns systemteori
’Face-to face’-sammenhænge vil herefter blive benævnt interaktionssystemer og uddybet i hoveddel II
Skriftlig, netbaseret, asynkron, computermedieret kommunikation vil herefter blive anvendt med forkortelsen: snack
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Hvilke argumenter bruger eleverne for deres pbc-anvendelse ?



Hvordan iagttager eleverne deres pbc-brug i forbindelse med egne læreprocesser?

5. Afhandlingens opbygning
Med afsæt i de i indledningen anførte forventninger fra det politiske system og den deraf afledte
problemformulering med hypoteser og dertil hørende spørgsmål vil Del II indlede med at begrunde
valg af teoretisk fundament og derudfra definere de centrale begreber, der er gennemgående i
afhandlingen. Del II er således en introduktion til de systemteoretiske begreber, som jeg har
iagttaget dem. Uden at der er tale om begrebshierarkier, har jeg udvalgt at fokusere på følgende:
psykiske og sociale systemer, kompleksitet, mening, kommunikation, strukturel kobling, sprog og
interaktionssystemer, som de begreber, der kan danne fundament til opbygningen af en
operationalisering af Luhmanns begrebsapparat. Denne operationalisering kan læses i den første del
af Del III . Den sidste del af Del III drejer sig om placeringen af den valgte metode, kaldet et
følgeforskningsdesign, i forhold til andre metoder og deres erkendelsesteoretiske udgangspunkt.
Der gøres her rede for erkendelsesteoretiske konsekvenser af at vælge en systemteoretisk ramme for
forskningsdesignet, og at dette må betragtes som et eksperiment. Begrundelsen for dette er, at der,
som der redegøres for, ikke internationalt eller nationalt er tilgængelige forskningstekster, der
beskæftiger sig med systemteoretisk følgeforskningsdesign inden for et mikrosociologisk område
som undervisningspraksis. Herefter følger Del IV, som beskriver og diskuterer de enkelte
delkomponenter i følgeforskningsdesignet. Del IV afsluttes med en diskussion af de traditionelle
krav om generaliserbarhed, reliabilitet og validitet. Den empiriske undersøgelse præsenteres og
analyseres i Del V, hvor de overordnede temaer er forventninger, anvendelsesomfang
/anvendelsesart, kommunikation samt pbc-anvendelse og læring. Den sidste del, Del VI, indeholder
en diskussion af den empiriske undersøgelse inspireret af den introducerede teoretiske ramme,
hvilket giver afsættet til den afsluttende perspektivering.
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II.

Teoretisk ramme og centrale begreber

Del II indledes med et kapitel, hvor jeg forsøger med bred pensel at indramme systemteoriens
fundamentale perspektiver og ad den vej begrunde, hvorfor valget er faldet på Luhmanns
systemteori104. Derefter følger i kapitel 2 en bredere introduktion til de dele af Luhmanns
begrebsapparat, som jeg anser for at være nødvendigt at medtage for at kunne beskrive, undersøge
og diskutere iagttagede forventninger og realiteter med fokus på undervisning og
undervisningsrelaterede sammenhænge, hvor pbc’ere er et vilkår. Det drejer sig om begreberne
system, kompleksitet, operation /iagttagelse, kontingens, mening/meningsbaserede systemer,
psykiske systemer, sociale systemer (egenskaber og typer), kommunikation, strukturel kobling og
sprog. Intentionen med dette kapitel er at introducere de begreber, som afhandlingen anvender som
teoretisk fundament, og dette ud fra min tilgang til disse begreber og til deres indbyrdes relationer,
med andre ord er introduktionen et udtryk for min logik, hvad angår iagttagelse af systemteoriens
begreber.

1. Hvorfor Luhmanns systemteori ?
Først vil jeg kort skitsere, hvordan jeg iagttager Luhmanns teori og på den baggrund begrunde mit
teoretiske udgangspunkt.
Indledningsvis skal Luhmann selv komme til orde:
”Teorien om de autopoietiske systemer, der fremstiller sig selv, kan kun
overføres til handlingssystemernes område, hvis man går ud fra, at
elementerne, som systemet består af, ikke kan have nogen varighed, at de
altså uophørligt selv må reproduceres gennem disse elementers system […]
Det drejer sig ikke om tilpasning, det drejer sig ikke om stofskifte, det drejer
sig om en egenartet tvang til autonomi, der er resultat af, at systemet i
enhver, altså selv i en nok så gunstig omverden, slet og ret ville ophøre med
at eksistere, hvis de momentagtige elementer, som det består af, ikke var
udstyret med tilslutningsevne, altså med mening, og således kunne
reproduceres.” 105
I dette citat fastslår Luhmann, at systemer ikke blot ’er til evig tid’, det kræver hårdt arbejde at
opretholde sig som system, da kommunikationen skal opretholdes i sociale systemer og
bevidsthedsaktiviteter fortløbende skal aktivere sig i psykiske systemer. Dette perspektiv, er en
grundlæggende præmis for det foreliggende arbejde med feltet undervisning og læring.
104
105

Systemteori vil som tidligere nævnt referere til Luhmanns systemteori, når ikke andet er angivet.
Luhmann , 2000, s. 47
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Citatet giver et billede af de krav, Luhmann stiller til læseren. Til dette skal bemærkes, at
ovenstående citat endda er hentet fra indføringen til Sociale systemer, og allerede her kræver
Luhmann meget af læseren, f.eks. at begrebet tilslutningsevne skal kædes sammen med
meningsbegrebet, hvilket ikke for en ’ny Luhmann-læser’ kan forventes at være oplagt indlysende.
Måden at skrive på efterlader mig ofte med en ide om, at jeg på ét plan har ’knækket koden’, for i
næste øjeblik at blive i tvivl. Dette gælder hans teori i sig selv, men også når det drejer sig om min
intention om at operationalisere begrebskomplekset på mit empiriske undersøgelsesfelt, efterlades
jeg med en god portion tvivl om forehavendet. Det betyder ikke, at jeg har haft forventninger om, at
det ville blive en let øvelse at applikere en i mine øjne særdeles abstrakt teori på det valgte
empiriske felt. Det følgende citat fortæller, at Luhmann selv iagttog sin teori som en teori, hvor
abstraktionsniveauet er højt, og hvor eventuelle forventninger om, at teorien fører den interesserede
sikkert til destinationen, ikke kan indfries:
”Denne teoridisposition fremtvinger en fremstilling på et usædvanligt
abstraktionsniveau. Flyveturen må finde sted over skyerne, og man må
regne med et temmelig lukket skydække. Man må forlade sig på sine
instrumenter. Lejlighedsvis er et kig ned gennem skyerne muligt – et blik på
landskaber med veje, bebyggelser, floder eller kyststrækninger, som erindrer
en om noget bekendt; eller et blik på et større stykke landskab med
marxismens udslukte vulkaner. Men ingen skal blive offer for den illusion,
at disse få holdepunkter er tilstrækkelige til at styre flyvningen” 106
Det har jeg taget til efterretning og vil forlade mig på mine instrumenter. Jeg tager arbejdet med
Luhmanns systemteori som en udfordring af de store og vil forsøge at flyve ved hjælp af udvalgte
instrumenter, og forhåbentlig lander jeg. Med andre ord, dette er et eksperiment, hvor hidtil brugte
teoretiske rammer fravælges, om end de ikke kan beskrives som ”udslukte”, for i stedet at forsøge at
iagttage en realitet med systemteoriens briller, i håbet om at dette kan frembringe ny viden. Jeg
iagttager anvendelsen af systemteorien som en hjælp til at reducere kompleksitet, hvilket kan lyde
paradoksalt, idet teorien i sig selv (for mig) fremstår som kompleks. Men netop fordi teorien er
kompleks, har denne mulighed for at håndtere kompleksitet, idet teorien er følsom over for den
iagttagbare realitet107. Lidt populært kunne det udtrykkes som, med kompleksitet skal kompleksitet
imødegås. Det er imidlertid vigtigt at pointere, at når afklarelsens lys viser sig i form af en
kompleksitetsreduktion, betyder det ingenlunde, at tiden derefter står stille. Der er ikke kalkuleret
med hvilepauser. Det drejer sig tværtimod om at se kompleksitetsreduktion og
kompleksitetsforøgelse som dynamiske processer. Man kan således tale om en iterativ proces, hvor
106
107

Luhmann, 2000, s. 33f
Observeret virkelighed og iagttagbar realitet er synonymer og er et udtryk for, at virkeligehed/realitet altid er iagttagerafhængig. Dette tema vendes
der tilbage til.
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f.eks. forskeren stadig bliver mere vidende, og det, forskeren iagttager, bliver stadig mere udfoldet i
en dynamisk proces.
Luhmanns teori ønsker ikke på noget niveau at udsige noget om, hvordan vi kan forbedre
samfundet, skolen, undervisningen osv. Teorien handler således ikke om at ’frelse verden’, men om
at stille en kompleks teori til rådighed for videnskabeligt arbejde med bl.a. sociale systemer. Det
drejer sig om en kompleks teori, der giver mulighed for at beskrive komplekse systemer . Det
betyder ikke, at der er tale om, at teorien på nogen måde tilbyder en vej til en universel sandhed om
det, der iagttages, men den stiller sig til rådighed som et iagttagelsesperspektiv, hvormed den
observerede virkelighed kan beskrives. Luhmann giver ikke læseren mulighed for at få indsigt i sine
egne normer, idet dette ikke tilhører det videnskabelige system, som er det system, Luhmann
skriver i og skriver til. Det forhindrer dog ikke, at andre kan vælge at supplere en brug af
systemteorien med egne normer, hvilket, jeg mener, kan være en berigelse set i et
anvendelsesaspekt, når blot disse normative antagelser ekspliciteres.
Jeg vil forsøge at bruge systemteorien inden for det valgte empiriske felt, dvs. undervisning, og
tilføje egne antagelser i forbindelse med brugen af de valgte begreber. F.eks. vil del III indeholde
en udredning af, hvordan jeg bl.a. vil kæde kommunikation og erkendelse sammen for dermed
senere at kunne diskutere, om brugen af pbc i undervisningen kan siges at berige undervisningen,
ud fra mine antagelser om kommunikationsmuligheder i et pbc-baseret forløb.
Luhmanns teori er inspireret af mange og meget forskellige teoretiske vinkler, og han trækker på
flere videnskabsteoretiske traditioner.108 De væsentlige teorier i forhold til de valgte begreber, jeg
vil anvende, er H. Maturanas og F. Varelas teori om levende systemers autopoiesis og lukkethed,
G. Spencer-Browns operative logik: distinction og indication i forbindelse med
iagttagelsesbegrebet, kybernetikeren H. v. Foersters teori om rekursive processer i forbindelse
begrebet selvreference og G. Batesons definition af information som en forskel, der gør en forskel i
forbindelse med kommunikationsbegrebet. Med hensyn til den fænomenologiske inspiration vil jeg
nævne E. Husserl og hans begreb om intentionelle handlinger i forbindelse med
kommunikationsbegrebet.
Jeg har allerede været inde på en af grundene til at vælge Luhmanns systemteoretiske perspektiv i
forbindelse med kompleksitetshåndteringsgevinster ved brugen af systemteorien. En anden grund
er, at teorien tilbyder en systemtænkning, der opererer med lukkede, selvskabende, selvreferentielle
og autonome systemer, hvilket ækvivalerer med den måde, hvorpå jeg iagttager den virkelighed, der
kommer til syne for mig. En tredje grund til valget af systemteorien er Luhmanns
kommunikationsteori, som jeg anser for at være kontroversiel og befriende. Selve
kommunikationsbegrebet behandles først i nærværende kapitel 2, og derefter operationaliseres det i
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del III. Her skal blot nævnes, at koblingen af systemdefinition og -egenskaber med
kommunikationsbegrebet resulterer i en tænkning, hvor det ikke er muligt at arbejde med ideen om,
at tanker kan forlade personer, hvilket har nogle afgørende konsekvenser for bl.a. en diskussion af
undervisning og læring109. Som en fjerde grund skal nævnes, at teorien ikke tilbyder en bestemt
normativitet, i betydningen at der arbejdes hen mod en ide, og som tidligere nævnt opfatter jeg dette
som min mulighed for at lade det valgte analytiske begrebsapparat være fundamentet, hvorpå jeg så
selv kan vælge, hvorfra jeg normativt positionerer mig. Den sidste grund til at vælge systemteorien
hænger sammen med Luhmanns trækken på en vifte af forskellige teoretiske tilgange, jf.
ovenstående. Sammenfattende kan det siges, at Luhmann kondenserer spændende og kreative
tanker, som er genereret af både naturvidenskaben, humaniora og samfundsvidenskaben.

2. Begrebsintroduktion
Luhmanns systemteori kan beskrives som en teori om samfundets samfund, idet hans teoris ærinde
ikke er at iagttage og beskrive samfundet fra en ’fastlagt privilegeret udkikspost’, men forsøger at
iagttage og beskrive samfundets billede af sig selv som samfund, og heri er en teori om ”Die
Gesellschaft der Gesellschaft” selv inkluderet, hvilket netop er titlen på hans seneste større
publicerede værk .110
Teori om sociale systemer kan faktisk ikke fremstilles som en fremadskridende sekventiel
tekstform, idet der er tale om en teori, der , - på trods af, at Luhmann skriver i en lineær
fremstillingsform med kapitelinddeling og fortløbende nummerering, inviterer til en ikke-lineær
fremstillingsform111. Dette kan iagttages som en konsekvens af, at der ikke er en privilegeret
iagttagerposition, med andre ord kan hver iagttager konstruere sin teorifremstilling. Til dette har
Luhmann følgende kommentar:
”Bogen må ganske vist læses i de kapitelsekvenser, den er udformet i, men
kun fordi den er skrevet sådan. Teorien selv kunne også være fremstillet i
andre sekvenser, og den ønsker sig læsere, som medbringer tilstrækkelig
tålmodighed, fantasi, snilde og nysgerrighed til at afprøve, hvad der ville
ske med teorien ved sådanne omskrivningsforsøg.

108

Der er lavet flere kompetente introduktioner til Luhmanns teori, hvor der redegøres for hvilke teorier, Luhmann har trukket på ved konstruktionen
af sin teori, - her vil jeg nævne J. Rasmussens introduktion i Sociale systemer: Luhmann, 2000, s.7- s. 25, Jönhill, 1997, s. 26 – 36, samt Kneer et
al. (1997) s. 22- s.36, s. 51- s. 56, s. 64- s. 68- s. 80, s. 100- s. 102, s. 106-s. 108, s. 148- s. 160
109
Læren, læring og erkendelse er i denne afhandling synonymer
110
Luhmann, 1998
111
En bemærkning: Luhmanns teori kunne om ikke gøres lettere at forstå, så i hver fald i princippet invitere til nye veje, hvis teorien blev omsat til
hypertekst (hyperlinks), idet vejen ad hvilken, læseren ville gå, så at sige lå åbne for den enkelte læser.
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Teorianlægget ligner altså snarere en labyrint end en genvej til en lykkelig
slutning”112
Der kræves med andre ord, at læseren skal være i besiddelse af de citerede kvalifikationer og
samtidig kunne affinde sig med at være havnet i en ”labyrint”.113
I GLU, Glossar zu Niklas Luhmanns Theorie zocialer Systeme, herefter benævnt GLU gives syv
eksempler på, hvilke begreber der kan følge hinanden og på sin vis kan udgøre hver af syv angivne
læseveje, som en teori i teorien114. Den første ”Leseweg”115 starter med et fænomenologisk begreb,
Sinn, og fortsætter med Komplexität, Welt, Sinndimensionen , Attribution og slutter med Negation.
Den anden læsevej tager udgangspunkt i systemteoriens forskelsmarkerende indgang og dermed
distancetagning til tidligere sociologiske teorier. Stikordene er her System/ Umvelt, Autopoiesis,
Operation/Beobachtung, Selbstreferenz, Paradoxie, Asymmetrisierung, Redundanz/Varietät,
Struktur og Prozess. Den tredje læsevej handler primært om udfoldelsen af hans
konstruktivismebegreb. Her starter kæden af stikord med Wissenschaft, Konstruktivismus,
Operation/Beobachtung, Identität/Differenz, Information, Re-entry, Reflexion, Rationalität,
Sociologische Aufklärung og slutter med Funktionale Analyse. Den fjerde læsevej giver udtryk for
en vej, hvor begreberne på sin vis er et udtryk for klassiske sociologiske temaer, men er drejet, så de
tilsammen udgør en ny vinkling af de sociologiske grundbegreber. Begrebskæden starter med
Dobbelt Kontingenz, derefter Erwartungen, Kommunikation, Sociales System, Gesellschaft,
Gesellschaftsdifferenzierung, Semantik, Interaktion, Organisation, Konflikt, Interpeneration,
Strukturelle Kopplung, psychisches System og slutter med Inklusion/Eksklusion. Den femte læsevej
handler om den funktionelle uddifferenciering. Her startes med begrebet Differenzierung, som
efterfølges af Gesellschaftsdifferenzierung, Code, Programm, Erziehungssystem, Kunstsystem,
Medizinsystem, Rechtssystem, Religionssystem, System der Familien, Wirtschaftssystem,
Wissenschaftssystem og slutter med Risiko/Gefahr. I den sjette læsevej kan det overordnede tema
beskrives som usandsynlighed , kommunikation og samfundsstrukturer. Kæden starter med
Kommunikation, og derefter følger Medium/Form, Code, Sprache, Verbreitungsmedien,
symbolisch generalisirte Kommunikationsmedien, Geld, Kunst, Liebe, Macht, Wahrheit, Werte og
slutter med Moral. Den sidste læsevej, der foreslås, handler om tidsdimensionen, her starter
begrebskæden med Sinndimensionen og fortsætter med Zeit, Ereignes, Struktur, Prozess og slutter
med Evolution.
Der er som illustreret ovenfor ikke tale om deklarerede overbegreber eller førstebegreber i
Luhmanns begrebskompleks, og der er mere tale om en opfordring til at prøve nye ’veje’, jvf.
ovenstående. Jeg skal ikke her beskrive samtlige begreber, men udelukkende fokusere på de
112

Luhmann, 2000, s. 34f
Baraldi et al. , 1998, s. 12f
114
Baraldi et al. , 1998, s. 12- 17
115
De følgende citerede begreber skulle i princippet sættes i citationstegn, men dette er valgt fra af hensyn til læsevenligheden
113
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begreber, der i min valgte læsevej er vigtige. Det betyder dog ikke, at der ikke vil blive introduceret
andre systembegreber senere, men det vil være i forbindelse med allerede introducerede begreber og
i forbindelse med en speciel vinkling af disse. Som det vil fremgå, har jeg ikke specifikt valgt en af
de nævnte syv læseveje, men valgt en vej, som suppleres løbende med relevante systembegreber i
operationaliseringsøjemed. Jeg har forsøgt at spadsere ad en vej, der ikke kan betragtes som en
genvej og ikke (umiddelbart) fører til en ”lykkelig slutning”. Jeg bevæger mig rundt i ”labyrinten”,
- måske i dens midte, måske omkring indgangen og måske tæt på udgangen.
Den valgte ’indgang’ til Luhmanns kommunikationsteoretisk funderede systemteori går via
system/omverden – forskelsmarkeringen og begreber, der kendetegner systemer. Dernæst er
kommunikationsbegrebet i fokus, hvilket betyder, at flere andre begreber må behandles for at kunne
omfatte denne kommunikationsteori.
Luhmann skriver i indføringen til ”Sociale systemer. Grundrids til en almen teori”, at der er tale om
et paradigmeskift i systemteorien.116 Han vender sig mod paradigmet om ’helhed og del’, dvs. ideen
om, at der er tale om en helhed bestående af dele, eller om en ’funktionel totalitet’117 samt teorier,
hvis udgangspunkt er, at systemer er åbne og mulige at ’spørge ind til’, og definerer i modsætning
til disse (traditionelle) systemteoretiske tankegange om systemadgang sin teori om selvreferentielle
systemer.118 I denne teori er systemer lukkede, ikke semipermeable, - men netop lukkede, i
betydningen lukket for alt.119 Det betyder ikke, at de er autarkiske120, idet systemer er henvist til og
afhængige af deres omverden.
Luhmann giver ikke en definition af begrebet autarkisk, og her har jeg valgt at definere autarkisk
som det at være selvforsynende, mens jeg her vil forstå autonomi, som det at være
selvbestemmende. Og det er netop den forskel, der i min iagttagelse af Luhmanns begrebsbrug er
Luhmanns pointe. Autonome systemer og deres omverdener er gensidigt afhængige af hinanden,
mens autarkiske systemer kan leve deres eget liv uafhængigt af hinanden.
Systemer kan beskrives som autonome, idet de selv styrer systeminterne operationer og på samme
tid er afhængige af deres omverden. Det er i denne forståelse, at Luhmann beskriver systemer som
lukkede.
Luhmann giver selv dette lettere ironiske eksempel på systemers lukkethed og de selvstyrende
egenskaber, hvad angår systeminterne operationer.
” Remarkable is the fact that communication can only be stimulated by the
mind and not by physical, chemical, biological, or neurophysiological
operations as such. Radioactivity, smog, or diseases of all sorts may
116

Luhmann, 2000, s. 36 ff
Jönhill, 1997, s. 21
118
Luhamnn, 2000, s. 46
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Luhmann, 1997, s. 65
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increase or decrease. Such a fact can have no effect on communication if it
is not perceived, measured, and made conscious; only then can the fact
stimulate the attempt to communicate about it according to the rules of
communication. Even in an airplane that is about to crash, it only becomes
possible to communicate about the impending crash if it is perceived. The
crash itself cannot influence communication; it can only end it.”121
Eksemplet skal illustrere, at et system, der ikke retter sin opmærksomhed mod omverdenen, kan
fortsætte med at køre i sin autopoiesis, lige indtil helt andre ’kræfter’ sætter ind. Så længe et system
ikke iagttager omverden, vil systemet ikke kunne tematisere denne, og en yderste konsekvens af
dette kunne være, at systemet lader sig destruere i al ’uvidenhed’. Med andre ord omverdenen kan
ikke intervenere, idet systemet er lukket, men omverdenen kan gøre det vanskeligt for et system at
opretholde sin autopoiesis og i særlige tilfælde være årsag til, at systemer forsvinder.
Netop definitionen af systemer som lukkede, selvreferentielle, selvskabende og autonome giver nye
perspektiver for det, der iagttages.122 Eller sagt med andre ord, systemer vælger selv, hvad der skal
iagttages.

2.1. Psykiske og sociale systemer som iagttagende systemer
I dette afsnit vil psykiske og sociale systemer blive behandlet, og det systemteoretiske nøglebegreb i
denne fremstilling, iagttagelsesbegrebet, vil blive introduceret.
Systemer kendetegnes ved at være lukkede, selvreferentielle og selvskabende, og disse systemer
opererer i, konstitueres af, reproducerer og opretholder sig selv via kommunikation, når det drejer
sig om sociale systemer, og hvad angår psykiske systemer, så opererer de i, konstitueres af,
reproducerer og opretholder sig selv via bevidsthedsaktiviteter som tanker og følelser.
Konsekvensen af denne karakteristik er, som Luhmann har præciseret flere gange i sine værker, at
det er kommunikationen, der kommunikerer: “ I would like to maintain that only communication
can communicate” ,123 og ikke de psykiske systemer, der ’kommunikerer med hinanden’. De
psykiske systemer opererer i tanker, mens sociale systemer opererer i kommunikation. Dette er på
mange måder kontroversielt og for mig at se også befriende, - idet et sådant grundlagsteoretisk
iagttagelsesfundament giver mulighed for at iagttage sociale systemer, dvs. kommunikation, som
noget i sig selv og for sig selv, som det fremstår for mig. Det gælder f.eks. interaktionssystemer 124,
som f.eks. traditionel klassebaseret undervisning.
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Systemer kan iagttages, og derfor findes systemer, hvilket er den logik, der ligger til grund for
påstanden, og er det ultimatum, systemteorien tilbyder. Luhmanns systemteori har således som
præmis, at der findes systemer.125 Dermed er iagttagelsesbegrebet bragt på bane, og dette begreb
definerer Luhmann som en skelnen og betegnen.126 Iagttagelsesbegrebet kædes sammen med
begrebet operation, som defineres som forskelsmarkering,127 idet disse to begreber er indbyrdes
afhængige.”
”Iagttagelse er kun mulig som operation, ligegyldigt hvilket system der er
tale om; den kan ikke foregå på anden måde. På den anden side er en
skelnen mellem operation og iagttagelse ligesom enhver skelnen kun mulig
som iagttagelse; for iagttagelse er ikke andet end skelnen og betegnelse.
Den rene operation er, hvad den altid er; ja, man ville ikke engang uden
iagttagelse kunne fastslå, at den er og ikke snarere ikke er. Vil man iagttage
operationer, må man altså skelne.”128
Også her illustrerer Luhmann, at læseren ikke kan forvente et ’sidste’ eller ’første’ element, når
selv, hvad jeg vil kalde systemers grundelementer, operationer, defineres. Operationer og
iagttagelser gøres afhængige af hinanden, og selektion er i den sammenhæng ’nøglen’.
Med hensyn til definitionen på iagttagelsesbegrebet trækker Luhmann på Spencer Browns
formlogik, som netop tager udgangspunkt i nødvendigheden af en forskelsmarkering for at kunne
betegne noget. Spencer Brown nævner her begrebet form, som ”form of distinction”, - formen
forskel.
”We take as given the idea of distinction and the idea of indication, and that
we cannot make an indication without drawing a distinction. We take,
therefore, the form of distinction for the form”129
“Draw a distinction”130 lyder det fra Spencer Brown efter følgende formulering under hans
definition af begrebet form:
”Distinction is perfect continence. That is to say, a distinction is drawn by
arranging a boundary with separate sides so that a point on one side cannot
reach the other side without crossing the boundary.” 131

Luhmann , 2000, s. 48: ”De følgende overvejelser går ud fra, at der findes systemer”
Luhmann, 1988, s. 170
127
Luhmann, 2000, s. 88, Luhmann, 1998, s. 92f
128
Luhmann, 1997, s. 56
129
Spencer Brown, 1971/1969, s. 1, Luhmann , 1998, s. 60
130
Spencer Brown, 1971/1969, s. 3
131
Spencer Brown, 1971/1969, s. 1, dette kommenterer Luhmann i Luhmann,1997, s.65
125
126

44

Helle Mathiasen
Personlige bærbare computere i undervisningen

Ved at anvende denne indgang kædes iagttagelsesbegrebet, og det vil sige operationsbegrebet
sammen med Spencer Browns logik, hvilket betyder, at vi kan tale om en operationslogik, der kan
trække grænser, hvor den ene side kan kaldes det markerede eller betegnede område, og det andet
kaldes det umarkerede område. Luhmann taler om system/omverden- forskelsmarkeringer132. Det er
ikke muligt samtidig at betegne begge sider, og iagttagelse er derfor altid en indikation af den ene
side inden for rammerne af en distinktion. Når Spencer Brown skriver, at grænsen133 skærer
ultimativt og indfører begrebet ”crossing”, er det netop for at pointere, at det i én iagttagelse kun er
muligt at betegne en side, men at en ny iagttagelse gør det muligt at betegne den anden side 134. Det
er derfor muligt at veksle mellem de to sider, som grænsen kreerer, det kan bare ikke ske
samtidigt135. F.eks. har jeg valgt Luhmanns teori og ikke Habermas, Foucault, Bourdieu osv. Men
det forhindrer mig ikke senere ( i princippet) i at vælge den hidtil umarkerede side, Luhmann
skriver ligefrem at ”Kreuzen ist kreativ”. 136
Tidsaspektet er med andre ord en vigtig parameter. Det gælder også i forbindelse med selve
øjeblikket for iagttagelse, idet iagttagelsen så at sige er blind for sin egen skelnen. Iagttagelsen kan
ikke på samme tid skelne og markere og samtidig skelne og markere ’sig selv’. Derfor taler
Luhmann om en blind plet137, som kan iagttages i en efterfølgende iagttagelse, - en iagttagelse af
iagttagelsen, en 2. ordens iagttagelse. At det er en 2. ordens iagttagelse gør den ikke mere
privilegeret jvf. definitionen, da en 2. ordens iagttagelse altid også er en 1. ordens iagttagelse, eller
blot en iagttagelse som defineret af Spencer Brown henholdsvis Luhmann.
Med en 2. ordens iagttagelse har iagttageren mulighed for at se det, som iagttageren ikke kunne se i
sin 1. ordens iagttagelse, idet iagttageren kan vælge et andet perspektiv. Iagttageren har således
mulighed for at iagttage sin blinde plet og dermed iagttage det, der i 1. ordens iagttagelsen var
skjult. Et eksempel på 2. ordens iagttagelser er interview og skriftlige spørgsmål til eleverne om
deres brug af pbc i undervisningen og i undervisningsrelaterede sammenhænge. Her skal det
supplerende nævnes, hvilket vil blive uddybet efterfølgende, at de afgivne svar er et udtryk for disse
2. ordens iagttagelser, men ikke de tanker, der er knyttet til iagttagelsen, idet tanker ikke forlader
bevidstheden og derfor mere skal karakteriseres som kommunikerede efterrationaliseringer.
Et andet eksempel på 2. ordens iagttagelser er ’klasserumsobservatørens’ 1. ordens iagttagelser, der
efterfølgende udmønter sig i spørgsmål til eleverne, hvilket kan iagttages som et 2. ordens
perspektiv. Det sidste eksempel på 2. ordens iagttagelser kunne være i forbindelse med
kommunikationen i den klassebaserede undervisning eller i forbindelse med snack. I det øjeblik, en
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elev f.eks. ’træder et skridt tilbage’ og dermed iagttager fra et nyt perspektiv, vil der være tale om et
2. ordens perspektiv. (her kan henvises til afsnittet omhandlende refleksiv kommunikation)
Det tredje og sidste af Spencer Browns begreber, som implicit er introduceret via tidligere
notehenvisninger skal nævnes, idet dette begreb, re-entry, har betydning for Luhmanns tænkning
om begreberne selvreference og fremmedreference.138
Luhmann bruger dette begreb, re-entry, i forbindelse med det at kunne genindføre systemets
forskelsmarkering i systemet, for at kunne sikre systemets fortsatte aktivitet, hvilket kræver en
sondring mellem systemet selv og omverdenen. Systemet skal altså selv kunne skelne mellem selvog fremmedreference. Et system kan karakteriseres som et kompleks af systeminterne operationer,
som til stadighed kan genindføre system/omverden-forskelsmarkeringen.
”Selviagttagelse er kun mulig, hvis systemet kan skelne sig selv fra noget
andet. Det må altså for sin egen iagttagelsespraksis råde over en skelnen
mellem selvreference og fremmedreference. Formelt er der tale om en reentry [genindtrædelse] af forskellen i det, som forskellen gør forskel
imellem.”139
Selv- og fremmedreference er netop er et udtryk for, at et system skaber sig selv som form i en i
operativ lukning, som adskiller systemet (indersiden af formen) fra omverdenen (ydersiden).
Fremmedreferencen knyttes til ydersiden, mens selvreferencen knyttes til indersiden. ”Og formens
inderside er den eneste side, hvorpå de operationer kan reproducere sig selv, som producerer
formen, forskellen, systemet.”140
Dette kan også udtrykkes med begreber fra Husserls fænomenologiske begrebsapparat, hvor
Luhmann kæder selvreference sammen med noiesis, det at forholde sig til sig selv, og
fremmedreference med noema, det at forholde sig til fænomenerne141, og at dette sammen med
Spencer Browns formlogik betyder, at systemer altid forholder sig til både sig selv og til
fænomenerne. Der er ikke tale om dikotomi i betydningen subjekt/objekt-skelnen, som Luhmann
ikke mener er en frugtbar vej, hvad angår lokaliseringen af styringspotentialet. Der vil altid være
tale om indre styring, - om systemintern styring, som følge af de nævnte systemegenskaber.142
”Den gamle opfattelse var, at videnskab var henvist til en rationalitet, der
kom den i møde i genstandene. Denne opfattelse er opgivet af
transcendentalfilosofien i den udformning, der foreligger som ontologi. Den
blev erstattet af tesen om, at realiteten ikke kan erkendes ”an sich”, en tese
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som korrelerer med inkluderingen af selvreference i ”subjektet”.
Reobjektiviseringen af selvreferentielle systemer, som gennemføres her,
erklærer ikke denne tese for falsk, men generaliserer den snarere: Ethvert
selvreferentielt system har kun den omverdenskontakt, som den selv
muliggør, og ingen omverden ”an sich.”143
Dette leder til endnu et af begreberne, der som tidligere nævnt karakteriserer systemer, nemlig
begrebet autopoiesis eller selvskabelse. Både selvreference- og selvskabelsesbegrebet er inspireret
af kybernetikken. Luhmann kobler således H.v. Foerster´s begreb om rekursivitet med disse
begreber. Systemer bruger deres egne output som input, hvilket netop er systemers karakteristika,
de skaber sig selv af sig selv. De er med andre ord selvskabende og selvreferentielle, og lukkethed
og autonomi er karakteristika, der giver systemer gode betingelser for denne rekursivitet.
Selvskabelse og -reference bliver samtidig nødvendigheder, hvis systemet skal opretholde sig selv,
netop fordi de er lukkede og autonome. Der er således en indbyrdes afhængighed mellem de nævnte
systemkarakteristika.
Dette gælder for såvel psykiske som sociale systemer, og det har i denne sammenhæng ingen
betydning, at de opererer med hver deres elementer. Som nævnt tidligere, er mindsteelementet i
sociale systemer en kommunikationsenhed, (hvilket jeg vil komme nærmere ind på i afsnittet om
kommunikation), og mindsteelementet i psykiske systemer er bevidsthedsaktiviteter som tanker,
følelser, forestillinger. 144 Disse begreber for bevidsthedsaktiviteter kan få associationer i retning af,
at det drejer sig om bestemte ”evner” hos bevidstheden. Det er imidlertid ikke den måde, hvorpå de
nævnte begreber for bevidsthedsaktiviteter skal forstås. Det handler her om alle former for
bevidsthedsaktivitet, dvs. at tænke, at ville, at føle, at forestille sig osv.
” Det drejer sig givetvis om en processeren af opmærksomhed, men hvilket
ord skal man vælge for at betegne den? Jeg har foreslået, at man taler om
tænken, men jeg er ikke særlig godt tilfreds med det. Husserl talte om
intentionale (rettede) akter, og det ville være en anden kandidat, som må
tages alvorligt.” 145
Jeg vil herefter anvende tanker som et samlebegreb for mindsteelementet i psykiske systemer,
hvilket skal ses i sammenhæng med systemers mulighed for at forstyrre (perturbere). Det betyder
noget i den forstand, at systemerne opererer i forskellige modi, når spørgsmålet om psykiske
systemers ’placering’ i forhold til sociale systemer bringes ind. Sociale systemer kan forstyrre

143

Luhmann, 2000, s. 141
Luhmann, 1985, s. 103
145
Kneer og Nasshi (1997), s. 64, note 12, citeret fra Luhmann, 1992, Operationale Geschlossenheit psychischer und sozialer Systeme i Fischer,
Retzer, Schweitzer (udg.) : Das Ende der grossen Entwürfe. Frankfurt/M., s.117-131
144

47

Helle Mathiasen
Personlige bærbare computere i undervisningen

psykiske systemer og omvendt. ”Sociale systemer opstår på grund af den støj, som psykiske
systemer frembringer ved deres forsøg på at kommunikere.”146
Sociale systemer består ikke af psykiske systemer eller ”kødelige mennesker”, men psykiske
systemer hører til sociale systemers omverden, idet disse systemtyper opererer i hver deres
modus.147 Sociale og psykiske systemer er omverden for hinanden, og systemerne udvikler sig coevolutionært.148 De er således gensidigt afhængige af hinanden i deres fortsatte udvikling.149
Det skal her pointeres, at psykiske systemer er et aspekt ved mennesket, som et system blandt flere,
og som er kendetegnet ved at operere i tanker, dvs., at systemet, som tidligere nævnt, opererer i,
konstitueres af, reproducerer og opretholder sig selv via bevidsthedsaktiviteter, som kan betegnes
med samlebegrebet tanker. Mennesket er for kompleks en størrelse, så derfor må det præciseres, i
hvilket perspektiv man iagttager begrebet mennesket. Der er f.eks. et mave-tarmsystem og et
neurofysiologisk system, som er systemer, der hører til systemtypen organismer og ikke til typen
psykiske systemer, idet organismer ikke opererer via bevidsthedsaktiviteter.150
Luhmann vil dog benævne psykiske systemer som personer, når det drejer sig om, at psykiske
systemer eller sociale systemer iagttager et psykisk system. Hans udgangspunkt er ”..et farvel til
enhver substantialiseret opfattelse af individer eller aktører, der som bærere af bestemte egenskaber
muliggør dannelse af sociale systemer.” 151
Jeg vil betragte personbegrebet som den del af det psykiske system, der kan kædes sammen med
egne og andres (adfærds)forventninger til den aktuelle person selv.152 Der er således tale om sociale
tilskrivninger, attributioner, når personbegrebet anvendes, hvilket betyder, at den konkrete
kontekst, den ”miljøspecifikke”153 sammenhæng kan tilskrive personens kendetegn.
”We no longer assume, as did the ancient Indians, that we can alter
condition by concentrating. The more common idea that the mind effects
physical behaviour or even communication is equally mysterious. The
assumption that this occurs is nothing more than an observer’s causal
attribution. We have to start any clarification with the observer.”154
Og videre:
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”The terminology and the valid rules of attribution vary with the evolution
of each social system. […] Very early on, concepts like that of the soul
existed to identify people before and after death. Up until the early modern
period, personhood remained an attribute mostly for legal relationships (but
also for existence as civis in a society). As an attribute, it assumes the power
to control; that is, it assumes property and freedom”.155
Personen er f.eks. den computernørdede156 elev i skolen, den kreative web-redaktør i fiskeklubben
og den friske unge mand som ’flaskedreng’ i Kvickly. Person-betegnelsen reserveres således til
”den sociale identifikation af et kompleks af forventninger, som rettes mod det enkelte
menneske.”157
Dette eksempel kræver, at endnu et begreb introduceres, nemlig begrebet rolle 158, som Luhmann
adskiller fra personbegrebet, idet rollebegrebet kan separeres fra den enkelte person. En rolle kan
overtages af andre, og dermed er det klart, at det kun er en del af en persons adfærd, der kan
overtages af andre, da jeg tilskriver Luhmann den opfattelse, at mennesket er unikt, hvilket også
betyder, at det psykiske system kan iagttages som unikt, og dette gælder i den sammenhæng
ligeledes begrebet person som følge af definitionen, jf. sidstnævnte note.
F.eks. kan rollen som elev iagttages som et udsnit af et menneskes adfærd, senere på dagen indtager
han rollen som ’flaskedreng’ . Rollen som elev er selvsagt en rolle, der varetages af mange, og
samtidig er det en rolle, der er udskiftelig, der er ikke tale om en permanent rolle159. Det samme
gælde lærerrollen. Et menneske kan være lærer i skolen, senere på dagen være patient hos kirpraktoren, kunde i supermarkedet og om aftenen badmintonspiller.

2.2. Kompleksitet
Flere af de fremdragne citater har benyttet termen kompleks, og derfor vil dette afsnit koncentrere
sig om begrebet kompleksitet, som er et væsentligt begreb i det samlede begrebsapparat, ja, det er
måske det begreb, der er præmis for systemers operationer, og i den forbindelse det fænomen, som
systemer konstant søger at reducere. Men det at reducere kompleksitet betyder ikke, at der er tale
om en statisk tilgang til kompleksitetsbegrebet, i betydningen at systemet derefter befinder sig i en
’sluttilstand’. Det betyder snarere, at et system ved kompleksitetsreducerende operationer kan
forøge egen kompleksitet for derved at blive mere ’følsomt’ over for omverdenskompleksitet. F.eks.
handler sprogbrugen ’at være blevet forvirret på et højere plan’ om forsøg på reduktion af
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omverdenskompleksitet og etablering af øget egenkompleksitet, hvilket kan foregå i en stadig
iterativ proces. Der er derfor tale om en dynamisk tilgang til kompleksitetsbegrebet.
Systemteorien, der forholder sig til kompleksitetsproblemer, kan i den sammenhæng iagttages som
et forsøg på i videnskabelig forstand at reducere omverdenskompleksitet. Hvert system har ’sin’
omverden, og omverdenen er altid mere kompleks end systemet selv som udgangspunkt. Man kan
kort udtrykke forehavendet ved at sige, at kun kompleksitet kan reducere kompleksitet.
Videnstilegnelse kan således iagttages som udvikling af egenkompleksitet, i et stadigt forsøg på at
reducere omverdenskompleksitet, og at denne aktivitet netop faciliterer fortsat omverdensreduktion
og dermed øget egenkompleksitet. Jo mere viden en elev har om et bestemt emne, jo mere
nuanceret kan eleven arbejde videre med emnet. Selve definitionen på kompleksitet vil jeg lade
Luhmann formulere:
”Vi betegner en sammenhængende mængde af elementer som kompleks, når
hvert element på grund af immanente begrænsninger i elementernes
tilslutningskapacitet ikke til enhver tid kan sammenknyttes med ethvert
andet”160
Kompleksitet handler således om, at ethvert element aldrig kan gøre sig forhåbninger om at kunne
sammenknyttes med ethvert andet element. Dette vil være udgangspunktet, når der i resten af
afhandlingen benyttes begrebet kompleksitet.
Kompleksitetsbegrebet er centralt i teorien, idet begrebet gennemsyrer samtlige begreber i
fremstillingen. Det gør det, fordi der grundlæggende er tale om et asymmetrisk forhold mellem
system og omverden, - omverden er altid mere kompleks end systemet, hvilket systemet så kan
kompensere for ved forskellige mekanismer, ved selektioner. Luhmann skriver, at kompleksitet
direkte betyder selektionstvang.161
Et system er således tvunget til at vælge for at reducere omverdenskompleksiteten. Det betyder, at
noget vælges, - gøres aktuelt, mens andet ,- det potentielt mulige - fravælges162. Hvad der vælges,
og hvad der fravælges, afhænger af systemet med andre ord af systemkompleksiteten. Dette fører
til, at begrebet kontingens skal indføres, idet dette fænomen er noget, systemer ’må lære at leve
med’. ”Dette, at ”også noget andet kunne være muligt”, betegner vi med den traditionsrige term
kontingens”163
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Luhmann arbejder med kontingens som et vilkår for systemers operationer, selektioner. Det handler
om, at det, der blev valgt i en kompleksitetsreduceringsoperation, kunne være blevet fravalgt. 164
Som eksempel kan nævnes eleven, der vælger at skrive e-mails på sin pbc; men eleven kunne også
have valgt at deltage i undervisningen, tale med sidekammeraten, skrive tyskopgave osv. Der ligger
ikke en normativitet, rigtig/forkert - skelnen i valg/fravalg. Kontingensbegrebet tilbyder en
tænkning, hvor valgene ikke er forud- eller ydredeterminerede, - men tværtimod systemets egne
selektioner. Eleven, der vælger at chatte i timerne, har netop selv valgt dette som det aktuelle ud af
mange muligheder og har som system kun sig selv at referere til, sig selv ’at takke’.

2.3. Mening
Sociale systemer og psykiske systemer er meningsbaserede, hvilket betyder, at disse systemer
opererer på basis af mening165. ”Meaning itself operates on two different levels, using
consciousness or communication as media.” 166
Systemteorien skelner inden for systembegrebet mellem maskiner, organismer, sociale systemer og
psykiske systemer. 167 Hvor maskiner, som f.eks. en pbc, og organismer, som f.eks. hjernen, ikke er
meningsbaserede, hvad der netop karakteriser de to andre systemtyper, dvs. sociale systemer som
f.eks. pbc-klassen og psykiske systemer f.eks. iagttaget som et udsnit af det, jeg senere vil betegne
som elever.
Mening er medie168 for forskelsmarkeringen aktuel/mulig og samtidig en form til håndtering af
kompleksitet. Hermed er det ud over selve meningsbegrebet nødvendigt at indskyde en definition af
begrebsparret medie/form, idet dette begrebspar har afgørende betydning for forståelsen af begrebet
mening.
Et medie består af strukturer med relativt løst koblede elementer, mens begrebet form refererer til
strukturer med fastere koblede elementer. Et medie er henvist til form, fordi elementerne netop er
svagt koblede. Sagt på en anden måde, medie og form er indbyrdes afhængige, dvs. der findes ikke
et medie uden form og omvendt. Luhmann opererer således med forskelsmarkeringen medie/form,
hvilket jeg vender tilbage til, bl.a. i forbindelse introduktionen af sproget som
kommunikationsmedie og senere (Del III) i forbindelse med indkredsning af begrebet IT. Her skal
blot nævnes, at et medie altid er medie i forhold til en form og omvendt, samt at en form ikke er
dedikeret til et specifikt medie, og at et medie ikke er dedikeret til en bestemt form. Et medie stiller
sig derfor til rådighed, med sine løsere koblede elementer for en form, - og en form stiller sig til
rådighed som medie for andre former. Der er ikke tale om, at medier forbruges i betydningen bruges
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op, eller at medier figurerer som en sidste instans, men om at medier stiller sig til rådighed for
’formning’.
Mening aktualiserer noget og lader andet ligge169, det iagttagende system vælger at fokusere på
noget og lade andet ligge som potentielle valgmuligheder. Kompleksitet og mening hænger
sammen, idet mening iagttages som en ny og ”powerful” form til håndtering af kompleksitet, hvis
konditioner kan karakteriseres som en uundgåelig selektionstvang.170 Mening hjælper i den forstand
systemers håndtering af kompleksitet, da betingelserne for systemet er, at der skal vælges.
Formbegrebet er som tidligere nævnt den Spencer Brownske formlogik, hvor formen er såvel
grænsen som de to sider, dvs. distinktionen, det markerede og det umarkerede område. Mening
kalder Luhmann en verdensform171, hvilket betyder, at mening omfatter både system, omverden og
forskellen mellem system og omverden, meningsgrænsen.
En ekskurs er nødvendig på dette sted, da betegnelsen verdensform i betydningen differenceløst
begreb er helt afgørende, når begreberne mening, verden og realitet skal begribes. Luhmann
opererer med tre differenceløse begreber, mening som enheden i differencen mellem det aktuelle og
det mulige, verden som enheden i differencen mellem system og omverden og realitet som
enheden i differencen mellem genstand og erkendelse. Mening er derfor et differenceløst begreb,
”Det er altså ikke muligt at negere mening”,172 med andre ord ’ikke-mening’ er ikke et begreb i
teorien, for ”også negationer har mening. Ethvert tilløb til negation af mening overhovedet ville
altså igen forudsætte mening”173 Det betyder ikke, at der ikke kan være tale om, at noget kan være
uden mening. Nydelse eller eksistens kunne være eksempler på dette.174 Det betyder heller ikke, at
det ikke kan være meningsløst for eleven at se en skærm fuld af matematiske notationer. (”Det kan
være meningsfuldt som meningsløst”)175 Mening opnås med andre ord gennem systemets reduktion
af omverdenens kompleksitet ved at aktualisere noget ud af det mulige. Som f.eks. når eleven
vælger at anvende sin pbc til at skrive noter med i dansktimen, blandt de mange andre muligheder,
der tilbyder sig som elev i en klassebaseret undervisning med en pbc og netaccess foran sig.
I forbindelse med håndtering af kompleksitet ved hjælp af mening vil jeg kort introducere de tre
meningsdimensioner; sags-, tids - og social dimension.176 Begrundelsen for inddragelsen af endnu
tre begreber er, at de tre dimensioner kan hjælpe til en præcisering af feltet. Ideen er at applikere
meningsdimensionerne på den observerede realitet i håbet om at reducere kompleksitet i forbindelse
med analysen af det empiriske materiale.
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Den saglige dimension handler om verden, eller måske snarere om realiteten177, dvs. enheden i
differencen mellem genstand og erkendelse. Dette skal ses sammen med kompleksitetsbegrebet, og
det at genstand og erkendelse er kontingente størrelser. Der er ikke noget sikkert at forholde sig til,
ingen ”sidste instans” eller for den sags skyld ”substans”, og alt afhænger af, hvorfra der iagttages.
Det er det nødvendige valg af aktuel genstand eller aktuelt tema ud af de mulige, der konstant er i
spil. Den saglige dimension henviser som konsekvens af dette til stadigt
uddifferentieringspotentiale. F.eks. vil undervisningens tema være afgørende for valg af grad af
deltagelse i undervisningen fra elevernes side.
Den tidslige dimension har indflydelse på kommunikation og handling i sociale systemer og på
psykiske systemer, dvs. på tænkning, erkendelse, forståelse. Fænomener som viden, hvor viden
iagttages som den struktur, der gør, at psykiske systemer kan fortsætte deres
selvskabelsesproces178, og erfaring, iagttages som kondenseret viden, - en viden, der genbenyttes,( andet forsvinder med tiden.)179, er ikke ’evigtgældende’, fordi tiden (nutiden) ’går så hurtigt’. Det
duer ikke at være på ’hælene’ i det moderne samfund, det gælder om at være på ’tæerne’, - om at
’være på forkant med udviklingen’, ”..alle vil alt straks”. 180
Tidsdimensionen fortæller noget om vigtigheden af at være opmærksom på, at tiden betyder noget,
og ikke bare som en lineær fremadskridende proces, tiden går ikke bare sin gang (mere).
Man kan kun handle i nutid og ikke i hverken fortid eller fremtid, og denne nutid ”varer så længe,
som det tager noget at blive irreversibelt”.181 Tidens gang kan beskrives ved en skelnen mellem to
nutidstyper og en skelnen mellem disse to giver udtryk for tidens gang. Den ene type nutid
benævnes ”punktualiseret” og symboliserer tidshændelsernes uafviselighed, irreversibiliteten. Det
vil inden for kommunikationsfeltet være eksempelvis den synkrone kommunikation, som ’netop er
der, mens uret tikker’, eller med andre ord, ’sagt er sagt’. Den anden nutid varer ved og er dermed
reversibel, man kan vende tilbage til tidligere handlinger og oplevelser.182 Her vil jeg, når det nu
drejer sig om pbc, som eksempel nævne snack183 i form af f.eks. e-mails og virtuelle
konferencerum, hvor man kan vende tilbage til introducerede temaer, reintroducere diskussioner
mm. Men det betyder ikke, at disse ikke samtidig har den punktualiserede nutids immanente
karakter. Når e-mailen er sendt, så er den det!
Mere generelt kunne dette formuleres som, at tid kun kan være nutid, fordi fortiden er fortid og
fremtiden netop rækker frem i tiden. Evolution og tid hænger således sammen, og fortiden tilbyder
sig som et lager af viden og erfaringer, hvis den tematiseres.
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Den sociale dimension skal her primært iagttages som kommunikation i forståelsen synlig handlen,
hvilket er i overensstemmelse med Luhmanns opfattelse.184 Denne meningsdimension handler om,
at kommunikationen binder deltagerne. 185 Og dette resulterer i (ved også at tænke i tid og sag), at
’vi’ ikke mere betragter f.eks. præster, lærere, ministre, kongelige eller gymnasieelever som ”mere
privilegerede” mennesker end andre, i den forstand at de er født med nogle helt specielle
egenskaber, som knyttes til specifikke familie- eller andre socialstatuskvaliteter, - men at alle i
princippet er født ’lige’, hvad potentielle egenskaber angår. Social mobilitet er f.eks. en principiel
mulighed, hvilket eksempelvis gymnasieudviklingen kan ses som et billede på, hvad angår den
såkaldte rekruttering. I midten af det 20. århundrede var det stadig en lille del af den danske
befolkning, der frekventerede det almene gymnasium. I begyndelsen af det 21. århundrede er der
tale om en ’masseuddannelse’.
Logikken er videre, at alle personer tilhører mange socialsystemer, og at alle i princippet har lige
muligheder for at ’hoppe ind og ud af socialsystemer’. Hver person kreerer selvbeskrivelser og
selvfremstillinger i forhold til det system, som personen lige nu er deltager i. Heri ligger, det jeg vil
kalde den potentielle opfattelse af personer som ’lige’ i forbindelse med muligheden for at definere
sig selv. Den sociale identitet iagttages her som den sociale konstituering af psykiske systemers
selvbeskrivelse og selvfremstilling i det sociale system.186 F.eks. eleven, der kalder sig selv
computernørden i klassen, og som er den person, eleverne henvender sig til, når der opstår ’pbcprob-lemer’, og som villigt stiller viden og færdigheder til rådighed ved konkret at hjælpe.
Afslutningsvis vil jeg i dette afsnit om meningsbegrebet introducere et sidste begreb, tema, fordi
dette begreb er knyttet til meningsbegrebet, og fordi der senere vil ske en kobling mellem
forskellige kommunikationskategorier og temabegrebet.
Temaer har et sagligt indhold, hvilket bruges til en koordinering af bidragene (at holde sig til
sagen). Luhmann skelner mellem tema og bidrag i forbindelse med spørgsmålet om, hvordan
kommunikation kan blive en proces
”Kommunikationssammenhænge må ordnes gennem temaer, som bidrag til
temaet kan relatere sig til. Temaer varer længere end bidrag, der
sammenfatter forskellige bidrag til en længerevarende, kortfristet eller
langfristet meningssammenhæng […] Temaer diskriminerer bidragene og
dermed også bidragyderne” 187.
Læreren kan f.eks. vælge et tema, som han/hun går ud fra ikke vil kunne ekskludere visse elever, eller vælge et tema, der netop har til hensigt at ekskludere.
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Temaer har også en tidslig dimension, idet man kan tale om gamle bidrag, om nye bidrag til temaet
og om mæthed, når der ikke er flere bidrag. Kommunikationen får ikke tilført nye bidrag, f.eks.
fordi deltagerne188 ikke kan finde på mere, eller fordi f.eks. nytilkomne deltagere ikke kan komme
med meningsfulde bidrag. Der kan dog også være tale om, at forventninger til kommunikationen
afgør mængden af bidrag fra deltagerne, f.eks. i det tilfælde, hvor eleverne blot lytter til læreren.
Kommunikationsprocesser er oftest styret af temaer (men ikke nødvendigvis), og temaer fungerer
som kompleksitetsreduktioner i forhold til, hvad sproget giver af muligheder. Sammenfattende kan
temaernes funktion i forhold til meningsdimensionerne udtrykkes som følger: ”Temaer tjener altså
som kommunikationsprocessens saglige, tidslige og sociale strukturer.”189
Denne kobling vil det næste afsnit om Luhmanns kommunikationsbegreb samt
operationaliseringsforsøgene i del III af kommunikationsteorien bygge videre på.
Dette afsnit skal rundes af med endnu et begreb, ”symbolske generaliseringer”, fordi dette begreb er
et nøglebegreb i forbindelse med systemers processeren af mening 190. Sproget er ikke kun
sammenknytning af ord/tegn idet:191
”dets funktion er ikke kun, ikke engang overvejende, at henvise til et eller
andet eksisterende. Sprog er heller ikke blot et kommunikationsmiddel, for
det fungerer også i psykiske systemer uden kommunikation. Dets egentlige
funktion ligger i generaliseringen af mening ved hjælp af symboler, som - til
forskel fra at betegne noget andet – selv er, hvad de yder. Kun i dets
funktion som kommunikationsmedium…. er sproget bundet til kodning,
altså bundet til akustiske eller optiske tegn for mening”192
Generaliseringer kan fungere som kompleksitetsreducerende mekanismer og er en mulighed for
systemet til at ”beherske kompleksitetsfaldet mellem omverden og system”. Derudover tjener
generalisering til at ”bygge bro mellem flerheden af meningsdimensionerne” og til at ”løse alle
logiske problemer i praksis”193 Eksempelvis kan koden i gymnasiet, ’god/dårlig eksamen’, fungere
som kompleksitetsreducerende mekanisme, idet eleverne ved (generalisering), at for at få gode
karakterer skal de aktivt deltage i undervisningen (socialdimensionen) ved f.eks. at række hånden i
vejret og svare på det, der bliver spurgt om (sagsdimensionen), på det forventede tidspunkt
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(tidsdimensionen). Læreren iagttages i sin rolle som underviser, som person med specifikke
attributioner og som en social identitet, hvor det antages at lette de kompleksitetsreducerende
mekanismer, hvis den sociale konstituering af lærerens selvbeskrivelse og selvfremstilling i klassen
opnår social resonans - og f.eks. ikke afvises af klassen.
I dette afsnit er der blevet talt om deltagelse i undervisningen, om at holde sig til temaet, svare på
spørgsmål osv., som alle er eksempler, der kan knyttes til kommunikationsbegrebet.

2.4. Kommunikation
En præmis for Luhmanns kommunikationsdefinition er, at der mindst er to psykiske systemer til
stede. Personbegrebet er i den sammenhæng knyttet til psykiske eller sociale systemers iagttagelse
af det aktuelle psykiske system.
” Psykiske systemer, som iagttages af andre psykiske systemer eller sociale
systemer, vil vi benævne personer. Begrebet om det personale system er
følgelig et begreb, som involverer et iagttagerperspektiv, hvori
selviagttagelsen (så at sige selvpersonaliseringen) skal inddrages”194
Og samtidig vil Luhmann ”..reservere det som betegnelse for den sociale identifikation af et
kompleks af forventninger, som er rettet mod et enkelt menneske.” 195 Begrebet person har ikke på
nogen måde et psykologisk iagttagelsesperspektiv, idet dette ligger uden for teoriens rækkevidde
(og mit ærinde).
”Vi taler ikke om ’psykisering’, men om ’personalisering’ af sociale
systemer, når det drejer sig om at udtrykke, at det kommunikative
socialsystems reproduktion er afhængig af de impliceredes personale
attributioner .”196
Sociale systemer anvender og opretholdes af kommunikation i en selvreferentiel og selvskabende
lukket proces, og psykiske systemer anvender bevidsthed og tanker til sine selvreferentielle og
selvskabende processer. En konsekvens af denne fastlæggelse er, at der ikke findes et selvskabende
”supersystem”, som kan omfatte disse systemtyper i en ny eller overordnet type system.197
Mening tildeles en altafgørende plads i kommunikationen, (sociale systemer er meningsbaserede,
jvf. afsnittet om meningsbegrebet), idet kommunikation vælger noget (det aktuelle) og lader alt
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andet være potentielle muligheder.198 Dertil kommer, at kommunikation iagttages som en emergent
realitet som følge af det systemteoretiske udgangspunkt.199
Den her anvendte definition på kommunikation er beskrevet som en syntese af tre selektioner200, og
som i en kondenseret formulering lyder:
”Kommunikation ist, [...] eine Synthese aus drei Selektionen. Sie besteht aus
Information, Mitteilung und Verstehen. Jede dieser Komponenten ist in sich
selbst ein kontingentes Vorkommnis.” 201
Luhmann benytter begreberne ”alter” og ”ego” i forbindelse med henholdsvis rollen som den
meddelende og adressaten, når beskrivelsen af en kommunikationsenhed skal præciseres.
”Afgørende er det, at den tredje selektion kan støtte sig til en forskel, nemlig
til forskellen mellem informationen og dens meddelelse. Da dette er
afgørende, og da kommunikation kun kan forstås på dette grundlag, kalder
vi (noget usædvanligt) adressaten for ego og den meddelende for alter.” 202
Begreberne ”alter” og ”ego” iagttager jeg som udtryk for, at der er tale om, at fokus er på
kommunikationen - på den meddelende og adressaten, i den forstand, at den fortsatte
kommunikation er ’afhængig af’ adressatens og den meddelendes fortsatte selektioner.
Når/hvis adressat vælger forståelse og vælger at fortsætte kommunikationen med ’sin del’ af en ny
kommunikationsenhed, ja, så er adressat blevet den meddelende. Den før nævnte meddelende
bliver ved valg af forståelse af den ’nys udnævnte’ meddelendes selektion af information og
meddelelse derved til adressat.
Og denne vekslen vil fortsætte, så længe kommunikationen kommunikerer, og det er netop det, den
gør.203 Det er jo konsekvensen af den anvendte systemteori.
Den meddelendes selektion af 1: information og 2: meddelelse og adressats selektion af forståelse er
én kommunikationsenhed. Det vil sige, at en kommunikationsenhed kan formuleres som en syntese
af 3 selektioner, to foretaget af den meddelende, og en foretaget af adressat.
Kommunikation er kun til stede, når forskellen mellem meddelelse og information er forstået
(’intentionel selektion’), hvilket henviser til syntesen af de tre selektioner; selektion af forståelse er
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nødvendig for, at der kan være tale om én kommunikationsenhed. ”Therefore communication
occurs only when a difference of utterance and information is understood.”204
Dette afføder spørgsmål om betydningsindholdet i begreberne information, meddelelsesform og
forståelse.
Information er en forskel, der gør en forskel205, og en hændelse206. Information har ikke noget
substantielt over sig, der er ikke knyttet ontologi til begrebet, information er ikke som sådan til
stede i omverdenen.207 Der er stadig tale om systeminterne processer, og derfor er information at
forstå som information for systemet. Systemet er ikke det samme efter en iagttagelse af et
informationsindhold.
Den meddelende skal vælge information ud af mængden af mulig information, og derefter skal den
meddelende vælge meddelelse ud af mængden af mulige meddelelser.
Luhmann bruger ordet mitteilung, som kan oversættes med det danske ord meddelelse. I danske
oversættelser af Luhmann-tekster bruges ofte ”meddelelsesadfærd”208 som det danske ord for
”Mitteilung”. Dette indikerer, at der er tale om iagttagelig adfærd, en specifik form, en handling.
”Jeg ser problemet i, at kommunikation og handling i virkeligheden ikke
kan adskilles (men dog skelnes fra hinanden), og at de danner et forhold,
som må forstås som reduktion af egenkompleksitet. Den elementære proces,
som konstituerer det sociale som en særlig realitet, er en
kommunikationsproces. For at kunne styre sig selv må denne proces
imidlertid reduceres til handlinger og dekomponeres til handlinger. Sociale
systemer opbygges altså ikke af handlinger, som om disse handlinger blev
produceret på grundlag af menneskets organisk-psykiske konstitution, og
som om de kunne bestå af sig selv; sociale systemer udspaltes i handlinger
og opnår gennem denne reduktion tilslutningsgrundlag for yderligere
kommunikationsforløb.”209
Med begrebet forståelse menes også misforståelse og ikke-forståelse.210 Der er altid, som følge af
det systemteoretiske perspektiv tale om selvforståelse ”Verstehen ist verstehen der Handhabung von
Selbsreferenz”211
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I denne forbindelse vil forståelse blive iagttaget som systemforståelse, som kommunikativ
forståelse, - og ikke som kognitiv forståelse, hvilket vil blive henført til det psykiske systems
mentale strukturer. Det er således meddelende og adressat, minimum to psykiske systemer, der
selekterer information, meddelelse og forståelse. 212
Forståelsesbegrebet udfoldes på følgende måde:
”Man kann eine Kommunikation verstehen (einschiesslich der Absicht der
Mitteilung), ohne auch nur im geringsten die Person zu verstehen, die als
Mitteilender beteiligt.” 213
Valgene, der foregår som led i kommunikationen, kræver bevidstheder (den meddelende og
adressat). Det skal dog ikke forlene nogen til at tro, at det, der kan iagttages som kommunikationer,
er udtryk for de deltagende psykiske systemers tanker, - men netop at det er kommunikationen, der
kommunikerer.
At bruge begrebet deltagere i kommunikationen er som tidligere nævnt på sin vis misledende. Men
da Luhmann selv bruger begrebet, har jeg valgt at gøre det samme, hvor jeg så vælger at fokusere
på ’systemtilstanden’, hvad angår kompleksitet, i hvilken psykiske systemer stiller deres
kompleksitet til rådighed for kommunikationen, som tilsvarende stiller sin kompleksitet til rådighed
for de psykiske systemer.
Kommunikationsbegrebets immanente kompleksitet kan derfor også beskrives med begrebssættet
kontingente og emergente hændelser.
Det følgende eksempel skal ses som et forsøg på at reducere den immanente kompleksitet og kan
betragtes som særdeles kompleksitetsreducerende.
Udgangspunktet er den mest ”simple” situation214, hvor to personer, den meddelende og adressat,
står over for hinanden, hvilket udløser en såkaldt dobbelt kontingent situation, idet den meddelende
iagttaget som lukket system står over for et andet lukket system, her kaldet adressat.
” Man nennt solche Systeme (im Verhältnis zu den
Beobachtungsmöglichkeiten) black boxes. Wie immer diese Systeme gebaut
und in betrieb gehalten sein mögen: im Kontakt miteinander müssen sie sich
ihrer wechselseitigen Intransparenz abfinden. Das kann dadurch geschehen,
dass sie für Zwecke der Interaktion eine Semantik der Freiheit erfinden.
Undurchschaubarkeit wird als Freiheit chiffriert, und dann kann jedes
System sich darauf konzentrieren, die zu unterstellende freie Wahl des
212
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anderen zu beeinflussen und an Hand von Enttäuschungen bei solchen
Versuchen selbst zu lernen. Kommunikation kürzt dieses trial-and-error
Verfahren ab. Und Kommunikation wird schliesslich als Kommunikation
mit einem gewissen Bestand an Erinnerung und Erfahrungen transparent.
Die schwarzen Kästen können so mit Hilfe von Freiheitkonzessionen
Weissheit produzieren. Und jeder schwarze Kasten kann sich dann im
Verhältnis zum weissen Kasten (der für externe Beobachter wiederum ein
schwarzer Kasten sein mag) verstanden oder nicht verstanden fühlen.” 215
I stedet for betegnelsen lukket system kunne der indføres metaforen black-box, idet den meddelende
og adressat kan betragtes som to black-boxes, som iagttager hinanden, men ikke har adgang til
hinandens tanker. Der er ikke tale om, at ”noget” kan overføres fra den meddelende til adressat216,
idet vi iagttager de to psykiske systemer som lukkede selvskabende systemer, og kommunikationen
er omverden for bevidsthederne, og bevidsthederne er omverden for kommunikationen (jvf.
system/omverdens begrebssættet)217. Den meddelende og adressat vedbliver med at iagttage
hinanden som black-boxes, men kan over tid reducere kompleksitet og dermed gøre den i
udgangspunktet usandsynlige kommunikation mere sandsynlig ved at tilskrive hinanden
attributioner.218
Den første skoledag, hvor lærere og elever alle er ’nye for hinanden’, er et eksempel på en ’blackbox’-situation. Efter tre års undervisning, fem af ugens dage, vil disse black-boxe ikke være blevet
transparente, men kommunikationen vil successivt blive mere sandsynlig, her vil tiden være en
væsentlig parameter, samt de i meningsafsnittet fremlagte kompleksitetsreducerende begreber
(roller, attributioner, tid- , sag - og socialdimensionerne). Uden at komme yderligere ind på dette
felt vil jeg dog nævne, at begrebet kultur, forstået som det kit, der ’binder’ elementer, strukturer og
relationer sammen i sociale systemer, er en væsentlig faktor i denne sammenhæng. Det fælles
forståelsesreservoir og den fælles forståelseshorisont, som kan kaldes kultur, er i høj grad
medvirkende til at gøre den pr definition lidet sandsynlige kommunikation mere sandsynlig. 219
Med andre ord kunne kultur beskrives som det forråd af mulige temaer, der kan introduceres i
kommunikationsprocesser. Kultur er ikke reserveret til et specifikt område, som f.eks. kunst, men
iagttages her som en semantik, der er koblet til kommunikative processer, hvilket ikke nødvendigvis
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indebærer, at der ligger en normativitet indbygget.220 På den anden side er der til kulturbegrebet
naturligvis knyttet forventninger til, hvad der er ’gangbart’ i den konkrete kommunikation.221 Når
eleven i forbindelse med gruppearbejde f.eks. broadcaster børsnoteringer hentet fra internettet via
intranettet med kommentarer til resten af gruppen i forbindelse med fortolkningen af ’Et
dukkehjem’, der er tema for kommunikationen, kan der med rimelig sikkerhed siges at være tale om
et ”ikke passende bidrag” og et ” ikke korrekt temabrug”.222
Som konsekvens af definitionen på kommunikation er kendte kommunikationsmodeller, der
arbejder med afsender- og modtagerbegreber, ikke mulige at anvende længere. Det gælder alle de
såkaldte transfermodeller, hvad enten der er fokuseret på afsender eller modtager. Luhmann
angriber således det, han kalder ”overførselsmetaforen” for at indeholde en ”tingsmetaforik”, som
indikerer, at der er tale om, at modtager får noget af afsender.223 I det anførte systemteoretiske
kommunikationsbegreb er der intet, der forlader den meddelende, hvilket betyder, at der ikke er
noget at overføre til adressat.224
Kommunikation kræver en ”pirring” for at komme i stand, ellers sker der ikke noget. 225 Da sociale
systemer opretholdes af kommunikation, er konsekvensen af udeblivelse af perturbation,
forstyrrelse, at der ikke kan iagttages kommunikation, og derfor er et socialt system i princippet
ophørt med at være et socialt system. Dette kan være definitivt eller momentant, - i teorien kan
situationen også være den, at der slet ikke har været et socialt system. De psykiske systemer lader
sig forstyrre af kommunikationen, og omvendt lader sociale systemer sig forstyrre af psykiske
systemer, og når dette ikke er aktuelt, er der intet socialt system at iagttage.
Perception er i den her anvendte optik ikke et udtryk for kommunikation, idet ”den muliggør
information, som ikke er afhængig af at være valgt og kommunikeret som information […]
Evolutionært set er perception også den primære og mest udbredte informationsmåde, og kun i få
tilfælde fortætter den sig til kommunikation.”226 Jeg skelner derfor mellem perception og
kommunikation, hvilket bl.a. aktualiseres i forbindelse med følgeforningsdesign og gennemførelse
af den empiriske undersøgelse.
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2.5. Kommunikation og handling
Luhmanns kommunikationsbegreb vil jeg betragte som noget af det mest kontroversielle i hans
teoretiske arbejde, fordi der tænkes i lukkede systemer; at det sociale system ikke har adgang til det
psykiske og omvendt.227
Sociale systemer består ikke af handlinger, da handlinger ikke kan bestå for sig selv.
Kommunikationen ”udspaltes” i handlinger, som er at forstå som en kompleksitetsreduktion, hvilket
giver mulighed for en fortsættelse af et kommunikationsforløb.228
”Et socialt system konstituerer sig følgelig som et handlingssystem, men
derved må det forudsætte den kommunikative kontekst for handling; begge
dele, altså både handling og kommunikation er nødvendige, og begge må
løbende virke sammen for at muliggøre reproduktionen ud fra
reproduktionens elementer.” 229
Handlinger tjener i denne sammenhæng til reduktion af kompleksitet, men må ikke forlede en
iagttager til at iagttage sociale systemer som handlingssystemer.
Som tidligere citeret er Luhmanns udgangspunkt, at kommunikation og handling ikke kan adskilles,
men vi kan godt skelne mellem kommunikation og handling i den anførte optik. 230
Denne skelnen mellem kommunikation og handling er et udtryk for, at en kommunikationsproces
ikke betragtes som en handlingsfølge. Definitionen på Luhmanns kommunikationsbegreb beskriver
som nævnt, at der er tale om en syntese af de tre selektioner, - og når det drejer sig om handlinger,
så drejer det sig konkret om meddelelsesakten. I den forstand kan en iagttager ikke iagttage
kommunikation, men kun handlinger.
Kommunikation og ikke handling er grundelementet i sociale systemer. Handling kan være en
betingelse for kommunikation og ofte også et produkt af kommunikation.
Jeg vil i forbindelse med beskrivelsen af dele af følgeforskningsdesignet og den empiriske
undersøgelse benytte begrebet handling i forståelsen handlingstilskrivning, da det fra et
iagttagerperspektiv ikke kan være andet.

2.6. Strukturel kobling
Psykiske og sociale systemer er strukturelt koblede via sproget. Dette medie tjener ikke til at
’åbne’231 systemer, der pr definition er lukkede, men til at koble bevidsthed og kommunikation på
227
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en sådan måde, at disse systemer kan tjene som hinandens omverdener og dermed kan stille deres
egenkompleksitet til rådighed for hinanden. De kan med andre ord ’forstyrre’ eller ’pirre’ hinanden
via sproget som medie, således at der for begge systemtypers vedkommende kan dannes specielle
og særlige sproglige former.
„Sie (sproget, red.) leistet vielmehr die strukturelle Kopplung von
Bewusstsein und Kommunikation. Das heisst: Sprache bildet ein eigenes
Medium (seien es Laute, seien es optische Zeichen, seien es auf dieser
Grundlage Worte), das sie zu eigenen formen koppelt. Sie stellt damit den
sich beteiligenden Systemen eine hochspezifische Medium/Form-Differenz
als Medium zu Verfügung, so dass sich im Bewusstsein wie auch in der
Kommunikation sprachspezifische Formen bilden können, sei es, dass man
sprachlich denkt, sei es, dass die Kommunikation von Moment zu Moment
andere Sätze bildet, also sprachliche Möglichkeiten durch Kopplung und
Entkopplung nutzt.“232
Psykiske systemer kan således tænke i sproglige former, det vil sige, at bevidsthedsaktiviteter kan
antage en særlig sproglig form. Sociale systemer anvender sproget til fortløbende at danne
sætninger, danne særlige former af mediet sprog inden for dette system.

2.7. Sprog som kommunikationsmedie
I flere citater er begreberne medie og form brugt af Luhmann, og der er i denne del givet en kort
introduktion til begreberne i forbindelse med behandlingen af meningsbegrebet. Her vil jeg forsøge
at udfolde dette med et citat, hvor udgangspunktet er tankegangen om operativt lukkede systemer:
”… wollen wir den Begriff des Mediums (im Unterschied zu Form) gründen
auf die Unterscheidung von lose gekoppelten und strikt gekoppelten
Elementen. Die lockere, weiche, formbare Struktur von Medien gibt Formen
eine Chance, sich einzuprägen, sich durchzusetzen. Dabei bleibt das
Medium erhalten. Es erscheint an der form als auch anders mögliche
Kopplung, als Kontingenz. Nur die Form lässt sich direkt beobachten, das
Medium muss man erschliessen – so wie man an den Fusspuren im Erdreich
erst sieht, dass Füsse fester zusammenhalten als Erde. Will man das
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Medium seinerseits beobachten, muss man es als Form beobachten und ein
weiteres, dadurch geformtes Medium voraussetzen.“ 233
Et medium er som tidligere nævnt karakteriseret ved relativt løstkoblede elementer, mens en form
er karakteriseret ved relativt fastkoblede elementer. Medier forbruges ikke234, men stiller sig
konstant til rådighed for nye former. Eksempelvis er lyd og lys medier, der stiller sig til rådighed for
formgivning. Sten, sand, jord og ler er andre eksempel. Formen kan have forskellige vilkår, alt efter
mediets beskaffenhed. Det har således indflydelse på den aktuelle form, om mediet er sten, sand,
jord eller ler. Det handler om, hvor meget mediet yder modstand.235
Sproget er et andet eksempel på et medie236, idet sproget består af relativt løstkoblede elementer,
ord, som kan kobles relativt fastere i form af sætninger. Disse sætninger kan så igen som relativt
løstkoblede elementer være medie for formen meddelelse.
I en systemteoretisk medie/form-analyse, hvor medie (m) og form (f) relaterer sig til hinanden i en
stadig iterativ proces, er der derfor ikke noget, der er medie som sådan (i ontologisk forstand), fordi
et medie netop er medie for en form og vice versa. Et medie kan stille sig til rådighed, og en fastere
kobling kan antage en form, og denne form tilbyder sig så som medie for en ny form osv.
Jeg ser det som en iterativ proces, hvor løstkoblede elementer blev fastere koblet for så at ”opløse
sig” og igen være medie for nye former. Kæden har ikke en ”sidste form”, hvor elementerne ikke
kan blive fastere koblet som ’sluttilstand’, det ligger i hvert fald uden for min rækkevidde at tænke i
’slutprodukter’. Tiden vil så vidt jeg kan gennemskue være afgørende for formers opløsning og
mediers stillen sig til rådighed for relativt fastere koblinger. Tankegangen skulle næste eksempel
illustrere:
lyd (m)->ord(f) (m)->sætninger(f) (m)->sprog(f) (m)->kommunikation(f)
lyd (m)->ord(f) (m)->sætninger(f) (m)->sprog(f) (m)->tanker(f)

Den sidste medie-formkæde må ikke forveksles med virksomhedsteoriens mediebegreb, som det
f.eks. fremstår hos den russiske psykolog, L.S. Vygotskys 237, dvs. det at sproget kan genfindes som
tankevirksomheden. At sproget først læres i en social kontekst for derefter at internaliseres i det
enkelte individ.
”Any function in the child’s cultural development appears twice, or on two
planes. First it appears on the social plane, and then on the psychological
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plane. First it appears between people as an interpsychological category, and
then within the child as an intrapsychological category.” 238
En sådan logik strider fundamentalt med den systemteoretiske tankegang, jf. den foregående
begrebsintroduktion.239 Det eneste, ovenstående medie-formkæde kan illustrere, er, at sproget også
har betydning for bevidsthedsaktiviteter. ”Sproget overfører social kompleksitet til den psykiske
kompleksitet. Men bevidsthedsforløbet bliver aldrig identisk med en sproglig form, heller ikke med
” anvendelsen” af sproglige ”regler”.” 240
Som nævnt i foregående afsnit iagttages sproget ikke kun som et kommunikationsmedie, idet
bevidstheder anvender sproget som medie for tankeaktiviteter, og derfor kan sproget ikke reduceres
til et kommunikationsmedie. Sprog vil følgelig blive iagttaget som et medie, der stiller sig til
rådighed for sociale og psykiske systemer.

2.8. Interaktionssystemer
Når det drejer sig om sociale systemer, vil der specielt her blive fokuseret på interaktionssystemer.
Luhmann skelner mellem 3 typer sociale systemer: samfund, organisationer og
interaktionssystemer.241 Disse er ikke hierarkisk ordnet, og samfund er derfor ikke summen af
organisationer og interaktionssystemer242. Samfundet, iagttaget som socialt system, kan man ikke
hoppe ud og ind af, og det omfatter al kommunikation (i forståelsen verdenssamfund).243Alle er
således deltagende i samfundet. Denne type er dog ikke i nærværende sammenhæng fokusfeltet.
Organisationer iagttaget som sociale systemer er tættere på det egentlige fokusfelt, undervisning og
undervisningsrelaterede sammenhænge. Sociale systemer som f.eks. en folkeskole, et gymnasium
og et universitet er eksempler på organisationer, hvor kultur, traditioner, vaner, holdninger er dele af
systemets præmisser i forbindelse med systemets opretholdelse og selvskabelse, iagttaget som
sociale systemer. Organisationer er den eneste type sociale systemer, der kan kommunikere, hvilket
betyder, at f.eks. skoler kan kommunikere med andre uddannelsesorganisationer,
hjælpeorganisationer, virksomheder osv.244
Derudover har de nævnte typer af organisationer formelle rammer i form af koder og programmer
som præmis.245 Dette kan ses som en udviklingsmæssig nødvendighed, når tid som parameter
kobles til. Med andre ord er der tale om en nødvendighed, som en konsekvens af samfundets
238
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stigende kompleksitet, set i et evolutionært behovsperspektiv. Organisationer tjener i den forstand
som et tilbud om håndtering af kompleksitet. I organisationer er det muligt at melde sig ud, og der
er specifikke betingelser knyttet til et medlemskab246. F.eks. skal eleverne erklæres gymnasieegnede
for at blive medlemmer af organisationen, og lærerne skal være akademisk uddannede. Der er
bestemte typer af medlemmer, f.eks. elever, lærere, ledere og administrative medarbejdere Ofte er
netop disse organisationer benævnt institutioner, hvilket her vil blive betragtet som en speciel
egenskab ved organisationer, der over tid institutionaliseres, dvs. lukker sig om sig selv for at kunne
fortsætte sin autopoiesis i en stadig rekursiv proces.
Det er specielt interaktionssystemer og snack-baserede systemer, der er interessante i forbindelse
med den empiriske undersøgelse.
Jeg skelner i princippet således mellem interaktionssystemer og snack-baserede systemer, hvilket
betyder, at jeg ikke iagttager snack som et interaktionssystem, i forståelsen at deltagerne skal
honorere kravet om ”aktuel tilstedeværelse”247, at de skal være ”nærværende”248.
Jeg iagttager ikke snack som ”interaktion, forstået som et socialt system, som opstår blandt dem, der
er tilstede.”249 Luhmann skriver f.eks.
”det kræver almindeligvis en institutionel tilladelse, hvis man i andres
nærvær beskæftiger sig ivrigt med sine fingernegle, kigger ud af vinduet
eller gemmer sig bag avisen. I praksis kan man i interaktionssystemer ikke
ikke-kommunikere; man må vælge fravær, hvis man vil undgå
kommunikation.”250
Jeg tolker disse karakteristika ved interaktion som et udtryk for muligheden for fysisk nærvær,
hvilket ikke er tilfældet, hvad angår snack-baserede systemer.
En klassebaseret undervisning er et interaktionssystem, og i det øjeblik lektionen er slut, og elever
og lærere går hver til sit, ophører dette for igen at være en realitet efter frikvarteret. I disse
frikvarterer genereres andre interaktionssystemer af mere eller mindre flygtig art.
Når elever og lærere kommunikerer via nettet, intra- såvel som internettet, er der derfor ikke tale om
interaktionssystemer i den her anlagte fortolkning af systemteorien, fordi muligheden for fysisk
nærvær principielt ikke er til stede. Der er dog stadig tale om kommunikation og dermed om sociale
systemer, men disse vinder ikke ved at blive typificeret ud fra de to øvrige mulige sociale
systemtyper, fordi snack har flere egenskaber, der læner sig op ad interaktionssystemer. Derfor
uddifferentieres en ny type af sociale systemer, som jeg her fortsat vil kalde snack, og som er
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karakteriseret ved at operere i, konstituere og reproducere sig via skriftlig, netudbredt, asynkron,
computermedieret kommunikation.251 En anden uddifferentiering kunne tage sit udgangspunkt i, at
”aktuel tilstedeværelse” blev tolkes som muligheden for kommunikationstilslutning, hvilket kunne
betyde, at det ikke var nødvendigt at være fysisk tilstede. En konsekvens af en sådan tolkning kunne
være, at uddifferentieringen ikke skulle ske på niveauet ’socialsystemtype’, men som en
uddifferentiering af systemtypen interaktion. Med andre ord kunne der inden for
interaktionssystemer skelnes mellem såkaldte face-to-face-systemer og ikke-face-to-face-systemer.
Jeg har her valgt at iagttage snack som en fjerde type af sociale systemer, hvilket vil blive uddybet i
efterfølgende hoveddel.
I gymnasiet tilrettelægges undervisningen som tilstedeværelsesforløb, hvor eleverne i den aktuelle
kontekst har deres egen pbc. Som en konsekvens af pbc-tilstedeværelsen og netaccesmulighederne
deltager eleverne f.eks. ofte i flere sociale systemer ’samtidigt’; dvs. både i interaktionssystemet,
iagttaget som undervisning, og de sociale systemer, der opererer i, konstituerer og reproducerer sig
selv via skriftlig, netudbredt, asynkron, computermedieret kommunikation.252
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III. En operationalisering
Del III vil i første kapitel tage det første skridt til en operationalisering af systemteoriens udvalgte
begreber. Kapitlet vil ud over de i del II præsenterede systemteoretiske begreber tilføje et ’næste
lag’, når dette er en nødvendighed for præciseringen af de anvendte tilgange til det empiriske felt.
Herefter følger et kapitel, hvis opgave det er at beskrive placeringen af den valgte metode i forhold
til traditionelle tilgange til empiriske undersøgelser

1. Begrebsapparatet og genstandsfeltet
Fremstillingen af det ’næste lag’, hvad angår systemteoretiske begreber, skal betragtes som et
forsøg på at operationalisere teorien for derefter at kunne applikere de udvalgte begreber på det
empiriske felt. Dette ’næste lag’ anser jeg for nødvendigt for at kunne arbejde med teorien i den
konkrete kontekst.

1.1. Den 4. selektion, e-tilkobling og hypercykler
En kommunikation er som nævnt en syntese af tre selektioner. Disse selektioner vil jeg i det
følgende behandle ud fra mine interesser i denne sammenhæng. Jeg vil som en sidebemærkning
nævne, at Luhmann arbejder med endnu en selektion i forbindelse med kommunikationsbegrebet. 253
Denne 4. selektionstype hører dog ikke med til en kommunikationshændelse. Han taler om
antagelse eller forkastelse af en selekteret forståelse, og denne aktivitet betegner han som
”tilslutningshandlinger”254. Selve muligheden for at forholde sig til antagelse eller forkastelse af en
forståelsesselektion kan følgelig kaldes ’tilslutningsmuligheder’. Dette begreb vil blive inddraget,
når temaet konkret drejer sig om IT, læring og undervisning.
Jeg tolker denne 4. selektion som et potentiale i forhold til kommunikationens fortsættelse. Om der
er enighed eller uenighed i forhold til kommunikationens indhold kan for så vidt være ligegyldigt,
men selve præmissen, at der er denne mulighed for tilslutningshandlinger giver kommunikationen
en dynamisk karakter. Tilslutningshandlinger er handlinger, som udløses af kommunikation. Det er
handlinger, som tilskrives de psykiske systemer og deres selektion af konsensus/dissensus, om
enighed eller ej.
I overskriften til dette afsnit er der ud over den nævnte 4. selektionstype nævnt det indtil videre nye
begreb ’e-tilkobling’255, hvilket omfatter selektion af information og selektion af meddelelse.
Luhmann skriver:
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” Når vi siger, at kommunikation intenderer og bevirker en tilstandsændring
hos adressaten, så betyder det blot, at adressaten forstår dens mening.
Forståelse er den tredje selektion, som afslutter kommunikationsakten.”256
Hvis kommunikationen fortsætter, vil det her betyde, at adressaten aktualiserer en e-tilkobling og
dermed ændrer rolle til at være den meddelende.
Begrebet e-tilkobling har ikke noget med Luhmanns 4. selektion at gøre og er tilføjet her i et forsøg
på at operationalisere Luhmanns kommunikationsbegreb, idet det iagttagede genstandsfelt byder på
nogle situationer, hvor dette tilkoblingsbegreb kan iagttages som kompleksitetsreducerende, hvad
angår beskrivelse af specifikke dele af følgeforskningsdesignet og den dertil knyttede empiriske
undersøgelse.
Begrebet e-tilkobling er valgt for at indikere, at det ud over kommunikation drejer sig om det
handlingsorienterede. Kommunikation og handling kan ikke adskilles, men kan skelnes 257, og
kommunikationsprocessen må i nærværende sammenhæng reduceres til handlinger og
dekomponeres til handlinger, hvilket er en konsekvens af den anvendte definition på
kommunikation.
Den 3. selektion, selektion af forståelse, følger ikke pr. automatik af kommunikationsenhedens 1. og
2. selektion og er, som nævnt, ikke er mulig at iagttage. En adressattilkobling, adressats valg af
information og meddelelse er benævnt e-tilkobling, og med dette begreb forstår jeg den af adressat,
efter aktualiseringen af den 3. selektion, følgende selektion af information og meddelelse. En etilkobling handler således om adressats eventuelle efterfølgende meddelelse, dvs. selektion af
information og meddelelse, og som en konsekvens af den tidligere redegørelse for ”alter”- og
”ego”- begrebsanvendelsen er det adressat, nu den meddelende (rollebytte), der kan vælge at starte
på en ny kommunikationsenhed ved at aktualisere en e-tilkobling. I den forstand er der tale om
fortløbende rollebytte. Dette skift mellem at være den meddelende og adressat vil kunne iagttages
som en iterativ proces, hvilket kræver en til stadighed aktualisering af den 3. selektion, for at en
aktualisering af e-tilkobling er mulig. I det perspektiv kan betingelserne for kommunikationens
opretholdelse iagttages ud fra et krav om en stadig aktualisering af 3. selektion og e-tilkobling.
Jeg mener, det er væsentligt at foretage denne skelnen mellem adressats valg, hvad angår
aktualisering af 3. selektion, og adressats valg, hvad angår aktualisering af e-tilkobling, idet først
med denne skelnen bliver der sat fokus på den afgørende forskel, der er, alt efter valg inden for
parametrene tid og sted. Det er f.eks. ikke muligt at se, om en mail er læst, selv om der kan være
diverse ’sladdersystemer’. At ’åbne post’ er ikke det samme som at læse post, at selektere
forståelse. Det gælder for såvel digitale repræsentationer som almindelige breve sendt pr. fodpost.
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Når det handler om interaktionssammenhænge er der tale om synkron kommunikation i samme
rum, men i det øjeblik det drejer sig om snack-sammenhænge, som f.eks. e-mail -, chat og virtuelle
konferencesystemer er præmisserne principielt afgørende anderledes. Her er de to parametre tid og
sted ændret således, at der ikke er tale om synkron kommunikation, men om asynkron
kommunikation og om fysisk fravær i stedet for fysisk nærvær.
Det kan naturligvis ikke garanteres, at kommunikationen kan opretholdes i en
interaktionssammenhæng, nogle elever kan f.eks. have opøvet en speciel teknik til at se
interesserede ud, mens der arbejdes med andre aktiviteter. Men der er flere muligheder for at
iagttage, om der kunne være tale om aktualisering af en 3. selektion. Eksempelvis fortalte en lærer,
som har erfaringer som underviser i pbc-klassen, at hun var helt på det rene med, hvem der fulgte
med i undervisningen, idet hun iagttog øjeæblet hos den enkelte elev. Og når dette bevægede sig
meget hurtigt, var hun klar over, at der ikke var tale om hverken notetagning eller andre faglige
aktiviteter, idet hendes fag ikke fik elevernes øjeæbler til at arbejde så hurtigt. I en
interaktionssammenhæng kan øjeæblebevægelser, siddestilling, ansigtsudtryk, lydeffekter osv.
iagttages og fungere som hjælp til opretholdelse af kommunikationen. Samme lærer kunne fortælle
om den forskel, hun iagttog, når hun var lærer i en pbc-klasse og i en ikke-pbc-klasse. Forskellen
bestod i, at hun ikke sad ned på sin stol ved katederet, når hun var i en pbc-klasse. Grunden til det,
mente hun, var at, skærmen skjulte elevernes aktiviteter i den forstand, at hun ikke kunne se ’nok’
af, hvad de enkelte elever var i gang med.258 Hun havde brug for flere tilslutningspunkter, end det
var muligt at få som siddende ved katederet.
Det er straks sværere, når en sendt mail bare ikke besvares. Det kan der jo være mange grunde til,
f.eks. kan der spørges til, om der er tale om en aktualisering af 3. selektion, og hvis det er tilfældet,
hvorfor efterfølges denne ikke af en e-tilkobling. Denne usikkerhed er naturligvis ikke optimal, hvis
formålet er at opretholde et socialt system, hvilket egne erfaringer i forbindelse med
evalueringsarbejde om snack-baserede undervisningsforløb kan berette om.259
Den 3. selektion er i kraft af det teoretiske udgangspunkt ikke iagttagelig, mens e-tilkobling er den
iagttagelige ”kommunikationshandling”, der efterfølgende kan være tilfældet. Der er tale om en
kommunikationsenhed, hvis adressat tilkobler sig (selekterer forståelse) den meddelendes etilkobling (selektion af information og meddelelse) og om en kommunikationsfølge, når adressat
tilkobler sig den meddelendes e-tilkobling i en fortløbende proces, hvor det iterative rollebytte
aktualiseres i hver kommunikationsenhed. Dette betyder ikke nødvendigvis, at den meddelendes
intention aktualiseres, dvs. adressat kan vælge en forståelse af differencen mellem information og
meddelelse, som rent faktisk i forhold til den meddelendes intentioner er misforståelse.260
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Som ovenfor antydet, kan vi tale om forekomsten af ’fritsvævende kommunikationsenheder’ i
sociale systemer, og at disse bliver sværere at ’fange ind’ i kommunikationsprocessen, jo længere vi
bevæger os væk fra interaktionssystemer, der med de nævnte karakteristika har gunstige betingelser
for opretholdelsen af kommunikationen ud fra det anlagte perspektiv.
Luhmann bruger begrebet en hypercyklus, ”einem Hyperzyklus” 261, til beskrivelse af en
kommunikation, der f.eks. kan iagttages i forbindelse med anvendelse af snack. Med dette begreb
fokuseres på den tidsmæssige adskillelse af 3. selektion og e-tilkobling. Kommunikationen, snack,
skal her iagttages som en hypercyklus af selektioner, adskildt i tid, hvilket vanskeliggør
kommunikationens medløbende mulighed for korrigering.262 ”Kommunikation kommt dann wie in
einem Hyperzyklus wechselseitiger Selektion zustande, kann aber, wenn und soweit sie
zustandekommt, sich nicht mehr selber korrigieren.263” En 3. selektion, som f.eks. læsning af mail,
kan ikke korrigeres af den meddelende, idet den meddelende ikke er fysisk til stede, når det drejer
sig om snack.264 Med andre ord er betingelserne for den i udgangspunktet usandsynlige
kommunikation i denne situation i princippet mindre optimale, hvad angår kommunikationens
sandsynlighed.
”Det er usandsynligt, at en kommunikation træffer flere personer end dem,
som er nærværende i en konkret situation; og denne usandsynlighed vokser,
hvis man yderligere stiller krav om, at kommunikationen videregives
uforandret. Problemet ligger i den rumlige og tidslige ekstension. Det
interaktionssystem, der udgøres af dem, som er aktuelt til stede, garanterer i
tilstrækkelig grad opmærksomhed om kommunikationen. Men uden for
interaktionssystemets grænser kan dets gældende regler ikke
gennemtvinges[…]Andre steder har mennesker andet at foretage sig”265
Vi kan ikke være sikre på, at adressat, jævnfør førnævnte eksempel, tilkobler sig kommunikationen
(selektere forståelse), hvilket som nævnt er en forudsætning for overhovedet at tale om
kommunikation, men der er en større sandsynlighed for, at vi kan iagttage, om det skulle ske, hvis
den meddelende og adressat befinder sig i samme rum på samme tid, - og måske også om hvor
fysisk tæt de er på hinanden. Logikken i den sammenhæng er, at her kan flere sanser aktiveres, fordi
der er tale om interaktionssystemer. Uden for interaktionssystemets grænser gælder andre regler,
derfor vil der i et snack-baseret system være tale om andre regler, når det drejer sig om deltagelse i
kommunikationen. En klassebaseret undervisning vil eksempelvis være baseret på et sæt af regler,
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som ikke umiddelbart kan applikeres til et snack-baseret socialt system, idet betingelserne for
kommunikationen er forskellige, konditionerne er så at sige af en anden beskaffenhed.
Derudover ligger der, som citatet indikerer, at der i interaktionssystemer gælder regler og dermed
stilles krav om f.eks. opmærksomhed i undervisningen. Et sådant krav kan ikke umiddelbart
gennemtvinges i snack-baserede fora.
Jo flere af disse parametre vi fjerner eller nedtoner, jo vanskeligere bliver det for adressat og den
meddelende at iagttage hinanden, - og når disse ikke befinder sig i samme rum og
kommunikationen er asynkron, ja så har de principielt ingen mulighed for at iagttage hinanden, og
dermed er uvis-heden om adressats aktualisering af 3. selektion ganske stor, og afgørende bliver det
derfor, om adressat tilkobler sig kommunikationen i en efterfølgende e-tilkobling.
Naturligvis kan der også ske det, at adressaten ikke kobler sig til en meddelelse, dvs. ikke selekterer
forståelse, men så er der pr. definition ikke tale om kommunikation ifølge den anvendte teori.
Og det kan vi i øvrigt som sagt ikke iagttage, som sådan, men kan måske via adressats handlinger
iagttage, om adressat har rettet sin opmærksomhed mod den meddelendes valg af information og
meddelelse. Det er først, når/hvis adressat kobler sig til kommunikationen via e-tilkobling, at vi
muligvis kan iagttage, (en tilskrivning), hvad adressat så har valgt af forståelse.

1.2. Kommunikationsmediers mulige indvirkning på kommunikation
I dette afsnit vil tre typer af kommunikationsmedier blive kædet sammen med tre typer af
sandsynlighed, som udviser specifikke egenskaber i forhold til det aktuelle kommunikationsmedies
funktion. Sagt med andre ord, handler det om kommunikationsmediets ’funktionsduelighed’ i
bestræbelserne på at gøre den usandsynlige kommunikation mere sandsynlig.
Kommunikationsmedier ”tjener til at transformere usandsynligt til sandsynligt”, 266 og medier er i
systemteoretisk optik et udtryk for en funktionalitet. Begrundelsen for, at kommunikation i sit
udgangspunktet er usandsynlig, skal findes i system- og kommunikationsdefinitionen, jf.
behandlingen af disse begreber i Del II. Hvorvidt konsekvensen af anvendelsen af et
kommunikationsmedie er en transformering af usandsynligt til sandsynligt kan bl.a. iagttages ud fra
et funktionelt perspektiv, hvor udgangspunktet er at kategorisere typer af usandsynlighed. I de
følgende afsnit omtales først de tre typer af usandsynlighed, hvad angår kommunikation, og derefter
kædes disse i et fjerde afsnit sammen med de tre relaterede kommunikationsmedietyper.
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1.2.1. Kommunikativ forståelse
Den ene type af usandsynligheder vil jeg benævne som kommunikativ forståelse, hvilket ikke er et
begreb, Luhmann bruger. Han formulerer det bl.a. som et spørgsmål ”om ego overhovedet forstår,
hvad alter mener”.267 Med begrebet kommunikativ forståelse vil jeg betegne de situationer, hvor
”ego” (adressat) vælger forståelse. Dette valg har ikke som sådan noget at gøre med forståelsens
beskaffenhed, derfor er forståelse på sin vis altid rigtig for den, der vælger forståelse, men det kan
vise sig, at valg af forståelse er at betragte som en misforståelse, hvis opmærksomheden rettes mod
”alters” (den meddelendes) intention. ”Ego” vælger forståelse ud fra ’sit iagttagelsessystem’,
hvilket vil sige, at ”ego” nødvendigvis må anvende sit perceptionsreservoir og sine
forventningsstrukturer. Det betyder med andre ord, at den kommunikative forståelse og den, jeg her
vil kalde kognitive forståelse, baseret på bevidsthedsaktiviteter, er indbyrdes afhængige, hvis
kommunikationen skal opretholdes. F.eks. kan en diskussion i klassen hurtigt gå i stå, hvis eleverne
ikke har viden nok om emnet, hvilket f.eks. kan udvikle sig til en situation, hvor få elever deltager,
eller til at diskussionen konstant afspores, idet eleverne misforstår, hvad læreren gerne vil
introducere som tema i diskussionen. I netop klassebaserede sammenhænge er sandsynligheden for,
at læreren kan ’nå’ alle elever, ikke stor. I den forstand er klasseorganisering i princippet ikke den
mest hensigtsmæssige måde at bedrive undervisning på, da læreren kan have meget svært ved at
’sætte sig i hver enkelt elevs sted’ i betydningen at forsøge at forstå, hvordan den enkelte elev har
valgt kommunikativ forståelse, og hvordan eleven har valgt kognitiv forståelse. Jo flere elever der
er, jo vanskeligere vil det være for læreren at udøve denne aktivitet, som i denne sammenhæng må
anses for væsentlig, når det netop drejer sig om at forandre - om at forstyrre tilpas.

1.2.2. Kommunikative tid/sted-præmisser
Den anden type af usandsynligheder handler om usandsynligheden, hvad angår kontakt med
adressaten. Usandsynligheden vokser så at sige med udvidelsen af tid- og steddimensionen.268 I
interaktionssammenhæng har f.eks. den meddelende større chancer for at få kontakt med adressat,
idet de regler, der er gældende i en interaktionssammenhæng, ikke nødvendigvis er gældende i
andre sammenhænge. ”Andre steder har mennesker andet at foretage sig”.269 Denne opfattelse vil
jeg indtil videre også lade være min, (alt andet vil blot bero på fornemmelser), men samtidig vil jeg
påpege, at dette kan vise sige over tid at være en fejlagtig antagelse, idet nye former for sociale
systemer kan vise sig netop for det første at forme nye regler, vaner, kultur mm. og for det andet, at
disses virkefelt samtidigt udvides i forhold til en rumlig ekstension.
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1.2.3.

Kommunikativ succes

Den sidste type af usandsynligheder angår kommunikationens succes, hvormed menes, at en succes
afhænger af, om ”ego” på baggrund af valg af forståelse også ”antager og bekræfter”
kommunikationen.270 F.eks. når læreren siger til klassen, at nu skal alle ’klappe ned’, (hvilket
betyder, at pbc-skærmen skal lægges ned), så ved alle elever, at lærerens intention er, at elevernes
opmærksomhed skal rettes mod noget andet end deres pbc-skærme. De har således forstået lærerens
information, men derfor er det ikke sikkert, at alle elever retter sig efter denne. Med andre ord kan
eleven godt have forstået informationen i meddelelsen uden af den grund at gøre det til en præmis
for sin efterfølgende handling. (Og dette bliver på sin vis lettere, hvis eleven ikke er i en
interaktionssammenhæng, jf. tid- og steddiskussionen)
Hver af disse tre typer af usandsynligheder skelner mellem tre forskellige medier, nemlig medier,
udbredelsesmedier og symbolsk generaliserede medier. Disse medier er gensidigt afhængige i
betydningen, at de på samme tid begrænser og muliggør hinanden.271 Med andre ord er disse medier
ofte alle til stede i kommunikationsøjemed.

1.2.4. Medier, udbredelsesmedier og symbolsk generaliserede medier
Sproget er det medie, som kobles med sandsynligheden for forståelse, både den kommunikative og
den kognitive forståelse i min tilgang til begrebet, som er introduceret i forbindelse med
behandlingen af begrebet sprog. Sproget sikrer, hvis vi ellers forstår det samme ved de anvendte
tegn, at meddelelsens information overhovedet kan bearbejdes. Denne teknik til fortløbende at
udvide forståelsesreservoiret og den fælles forståelseshorisont er både unik og uendelig, jf det
systemteoretiske udgangspunkt. Eleven forstår måske ikke i starten af 1. gymnasieklasse helt, hvad
de enkelte faglærere siger, måske opnås der hverken kommunikativ eller kognitiv forståelse i
begyndelsen. Men efterhånden som skoledagene går, vil eleven opbygge et reservoir, der gør det
muligt at forstå, hvad den enkelte faglærers intentioner er, og f.eks. være klar over, at tre lærere kan
mene det samme, når de siger ’klap ned’, ’I har ikke brug for de bærbare nu’ eller definerer
december måned som computerfri.
Udbredelsesmedier som skriften, bogtryk, radio, TV og computer kobles til sandsynligheden, for at
adressaten nås, det vil sige, at disse medier rækker ud over en interaktionskontekst.
Udbredelsesmedier benytter sproget som grundlag, men på deres specifikke præmisser. Der er
således tale om en ny måde at benytte sproget på, idet udbredelsesmedier ”beror på en inkongruent
dekomposition og rekomposition af sproglige enheder, som ikke kan opløses yderligere”. 272
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Computerbaserede mails er et eksempel på et udbredelsesmedie, hvor en kommunikation kan tjene
til yderligere kommunikation, og som giver mulighed for at nå en adressat, som ikke er til stede i en
interaktionssammenhæng. Udover tid- og stedekstentionen er hukommelsesekstension også en
mulighed. Det er muligt at genkalde fortidens mails og dermed fastholde kommunikationens tema
eller reintroducere et tema, idet disse blot fremfindes. Udbredelsesmedier tjener i dette perspektiv
som et alternativ til interaktionssammenhænge og mundtlige fortællinger. Som tidligere nævnt
begrænses de kommunikative selektionsbetingelser samtidig, idet f.eks. akustiske, optiske
begrænsninger naturligvis sætter sig igennem, når der ikke er tale om en interaktionskontekst.
Som overgang til den sidste type af medier, de symbolsk generaliserede kommunikationsmedier,
som kædes sammen med sandsynligheden for succes, skal flg. citeres: ”Med alle disse udviklinger
af sprog- og udbredelsesteknik bliver det først for alvor tvivlsomt, hvilken kommunikation der
overhovedet har succes, dvs. kan motivere til bekræftelse.”273
De symbolsk generaliserede medier indikerer en sammenhæng mellem selektion og motivation. Det
drejer sig om ”at konditionere kommunikationens selektion således, at den samtidig kan virke som
motivationsmiddel, altså være tilstrækkelig til at sikre antagelse af selektionsforslagene.”274
Disse medier anvender således symboliseringer og generaliseringer i bestræbelserne for at
kommunikationen skal antages og bekræftes, med andre ord blive en succes. Sådanne symbolske
generaliserede medier er f.eks. sandhed (det videnskabelige system), penge (det økonomiske
system) og magt (det politiske system).275 Med hensyn til uddannelsessystemet har Qvortrup med
sin systemteoretiske tilgang foreslået, at dannelse kunne udgøre uddannelsessystemets symbolsk
generaliserede medie.276 Luhmann hævder selv, at der ikke findes et medie, der er specialiseret til
opdragelsessystemet, fordi netop dette funktionssystem har to lag at tage hensyn til 277. Det er ud fra
denne betragtning, at vil jeg betragte dette sociale system som et system, der på et plan kan
beskrives som succesfuldt, i betydningen at kommunikationen kan karakteriseres som en succes og på et andet plan, hvad angår det psykiske system, har intentionen om at forandre kognitive
strukturerer eller forventningsstrukturer. Men det kan bare ikke måles ud fra kommunikationens
succeskodeks, idet der er tale om to forskellige lag, det ene handler om sociale systemer, som
opererer i, konstitueres af, reproducerer og opretholder sig via kommunikation. Det andet lag
handler om psykiske systemer, som opererer i, konstitueres af, reproducerer og opretholder sig via
bevidsthedsaktiviteter. ”Der findes intet medie, der er specialiseret til opdragelse, fordi opdragelse
ikke blot vil være succesrig kommunikation, men også personforandring” 278
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Symbolsk generaliserede medier relaterer sig til sandsynligheden for kommunikationens succes og
er et perspektiv ved den funktion, systemet varetager. Det nutidige funktionelt uddifferentierede
samfund er i det perspektiv afhængigt af disse symbolsk generaliserede medier, idet
sandsynligheden for en succesfuld kommunikation - og dermed opretholdelsen af det specifikke
sociale system - afhænger af den symbolske generaliseringskraft. Hvad er så konsekvensen af, at et
så vitalt funktionssystem som opdragelsessystemet (uddannelsessystemet) ikke kan betjene sig af et
symbolsk generaliseret medie? Måske er det netop dette faktum, at der ikke findes symboliseringer
og generaliseringer, som kan dække begge lag, der gennem tiden har ’givet’ og stadig ’giver’
opdragelsessystemet bud på, hvordan praksis kan/skal udformes. Siden Comenius’ anskuelsestavler
har der i den pædagogiske litteratur været både filosofiske og mere praksisnære bud på ’how to do’.
Der har været tale om symboliseringer og generaliseringer, og et nærliggende spørgsmål i denne
sammenhæng kunne formuleres som, hvorvidt begge lag i systemteorien er indbefattet. Man kan
også vende situationen om og spørge til lykken ved at finde et symbolsk generaliseret medie for
opdragelsessystemet, idet det som en konsekvens af en sådan kunne give nogle snærende rammer
for det psykiske systems bevidsthedsmæssige udfoldelsesmuligheder.

1.3. Refleksiv kommunikation
Jeg vil i dette afsnit behandle begrebet selvreference, som tidligere i afhandlingen er nævnt i
forbindelse med systemegenskaber. Grunden til, at dette begreb tages op, er et ønske om at kunne
operationalisere systemers selvreference i kommunikative sammenhænge.
Begrebet selvreference kan uddifferentieres til tre former279, hvor ”basal selvreference”, som
selvreferencens mindsteform (heraf betegnelsen basal) benytter den tilgrundliggende
forskelsmarkering element/relation. Denne form for reference er ikke i denne sammenhæng specielt
interessant, men er som et systemkarakteristika naturligvis væsentlig. ”Processuel selvreference” er
den anden form for selvreference, og denne har forskelsmarkeringen før/efter som grundlag. Denne
reference benævnes ”refleksivitet” og er i forhold til mit perspektiv en form for selvreference, der er
interessant i forbindelse med den empiriske tilgang. I en kommunikationsproces kan der
kommunikeres om kommunikationen280, hvilket f.eks. sker, når jeg i interviewsammenhæng
umiddelbart efter observationer i klassen spørger til elevernes kommunikation. Det skal her nævnes,
at psykiske systemer og sociale systemer betjener sig af refleksive processer, der altså er rettet mod
sig selv (tænkning om tænkning, henholdsvis kommunikation om kommunikation).
I den klassebaserede undervisning kan refleksivitet iagttages, f.eks. når eleven spørger til lærerens
gennemgang af et fagligt tema, hvor læreren tidligere i timen har bidraget til temaet på en anden
måde, hvilket bevirker, at eleven i sit bidrag viser tilbage til tidligere bidrag i kommunikationen.
279
280

Luhmann, 2000, s. 507ff
Luhmann, 2000, s. 514,

77

Helle Mathiasen
Personlige bærbare computere i undervisningen

Der kan spørges til, hvordan noget var ment, der kan afvises kommunikation, der kan inviteres til
kommunikation osv. I forbindelse med behandlingen af den indsamlede empiri vil jeg diskutere
denne selvreferenceform og her kort nævne begrebet ritual, i betydningen afskæring af ethvert tiltag
til refleksiv kommunikation.281 Ritualer kan forhindre refleksiv kommunikation, fordi
kommunikationen ikke tillades at interessere sig for hverken fortidens erfaringer eller fremtidens
muligheder. Når ritualer tager over, indtræffer der en sær forudsigelighed, der ikke spørges til.
F.eks. kan kommunikationen i klassebaseret undervisning iagttages som en vis grad af ritualisering
(afhænger af flere faktorer), - men generelt er der visse vanebårne selvfølgeligheder koblet til denne
form for kommunikation. En rækken hånden i vejret er et eksempel, øjenkontakt med læreren, faste
pladser, lærerens spørgsmål og elevernes svar på dette er andre eksempler på sådanne ritualer. Den
ritualiserede kommunikation kan gøre det vanskeligt om overhovedet muligt at etablere refleksive
kommunikationsprocesser, hvilket har nogle dannelsesmæssige konsekvenser, idet eleverne f.eks.
ikke få mulighed for at spørge til kommunikationen, reintroducere tidligere diskuterede temaer osv.
Samtidig kan eleverne føle sig ’trygge’ i det sociale system, idet alt er, som det plejer, læreren
spørger på sin runde i klassen til sidste lektions tema, eleverne svarer, nyt tema introduceres af
læreren, og lektionen afsluttes, efter at eleverne har arbejdet selvstændigt, parvis eller i grupper.
Ritualer kan således også ses som et kompleksitetsreducerende medie.
Den sidste form for selvreference, ”refleksion”, anvender forskellen mellem system og omverden
som grundlæggende forskelsmarkering. Refleksion handler om sociale systemer som spejl282; har
’sig selv at operere i ’. Det betyder med andre ord, at udgangspunktet er, at kommunikation kun kan
spejle sig i kommunikation og videre, at kommunikationen kan tematisere sig selv.283 Det betyder
f.eks. at selvfremstilling og selvbeskrivelse netop handler om at reintroducere system/omverdenforskellen, så systemet kan iagttages som noget i sig selv og til forskel fra omverden.
Refleksionskommunikation er i min forståelse mere nødvendig i f.eks. snack-sammenhænge i
modsætning til interaktionssammenhænge, fordi det er nødvendigt i forhold til systemets
selvfremstilling at have en fortløbende kommunikation om kommunikationen, at etablere rammer
og regler, således at betingelser for opretholdelsen af kommunikationen i det specifikke snacksystem er kendte. 284
Begrebet forståelse, i forbindelse med selvreferencebegrebet, skal inddrages her, idet refleksion
kræver, at systemet forstår forskellen mellem system og omverden, og refleksivitet kræver, at
systemet forstår før-/efter-forskelsmarkeringen i forbindelse med hændelser. Forståelsesbegrebet
iagttages som forståelse med henblik på håndhævelsen af selvreference. 285
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”Das alles ist eine elementare Voraussetzung für jedes Verstehen, und dies
in einem doppelten Sinn: Verstehende systeme müssen selbstreferentielle
Systeme sein, da Verstehen jedenfalls eine Art von Beobachtung und
gegebenfalls eine Art von Beschreibung ist…Verstehen ist Verstehen im
Hinblickauf die Handhabung von Selbstreferenz, und wir können jetzt
genauer formulieren: Verstehen ist Beobachtung im Hinblick auf die
Handhabung von Selbstreferenz.”286
Sociale og psykiske systemer er som nævnt bl.a. karakteriseret ved at være selvreferentielle, hvilket
følgelig og logisk i forhold til systemteorien får indflydelse på forståelsesbegrebet. Forståelse så at
sige trækker på selvreferencen, idet forståelse defineres som iagttagelse (skelnen og betegnen) med
henblik på håndtering af selvreference. En konsekvens af denne definition er, at psykiske og sociale
systemer kan (mis)forstå og (mis)forstås.

1.4. Erkendelse, læren, læring og operativ konstruktivisme
For at kunne tale om læringens betingelser må selve begrebet læring defineres. Der har i de seneste
år været en intensiv interesse for læringsbegrebet, hvilket har udmøntet sig i en begrebsbrug, der har
fået meget forskellige implikationer. Inden for policy-papers-feltet har eksempelvis ”ansvar for
egen læring”, ”livslang læring” og ”lære at lære”, ”den lærende organisation”, ”fleksibel læring”,
”mesterlære”, ”situeret læring” osv. været på banen. Disse ’slogans’ har rod i forskellige
pædagogiske teorier og er sideløbende/efterfølgende brugt i andre sammenhænge, dvs. de har ikke
været isoleret til uddannelsessystemet, men er blevet brugt f.eks. i det politiske system og
økonomiske system, og semantikken, i forståelsen kondenseret mening287, har følgelig ændret sig.
Når der i overskriften nævnes både erkendelse, læring og læren, er det for at indikere, at jeg i denne
forbindelse vil iagttage disse tre begreber som synonymer og beskrive dem som de kognitions- og
perceptionsprocesser, det enkelte individ via egne operationer (selektioner) benytter til udvikling og
forandring af egne mentale strukturer, og dette på baggrund af allerede opbyggede mentale
strukturer.
”Ich möchte dagegen den Begriff des Erkennens enger fassen und dabei von
einem Begriff des Beobachtens ausgehen, für den die Begriffe des
Unterscheidens und Bezeichnens die Definitionsgrundlage bieten. Es wird
im folgenden erkennbar werden, was auf diesem Wege erreicht werden soll.
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Erkenntnis wird demnach durch Operationen des Beobachtens und des
Aufzeichnens von Beobachtungen (Beschreiben) angefertigt. Das schlisst
Beobachten von Beobachtungen und Beschreiben von Beschreibungen ein.
Beobachten findet immer dann statt, wenn etwas Unterscheiden und, in
Abhängigkeit von der Unterscheidung, bezeichnet wird“ 288
Der er derfor tale om, at erkendelse er knyttet til det enkelte system, og at det er det enkelte system,
der kan lære sig noget. Der er derfor ikke tale om, at viden kan opfattes som en substans, der f.eks.
af læreren kan overføres til eleven. Læreren ’mister’ således ikke noget, når der undervises i en
traditionel klassebaseret kontekst. Der er ikke tale om en videnssubstans, der kan transmitteres fra
lærer til elev, - eller fra elev til elev. Konsekvensen af dette er, at eleverne i en klasse i princippet
kan sidde med hver deres forståelse af et fagligt indhold, - eller for den sags skyld en praktisk
meddelelse. Hver enkelt elev og lærer vælger forståelse ud fra sit ’mentale beredskab’, sit
iagttagelsesperspektiv, sin egenkompleksitet.
Det betyder så, at der ikke som en naturlov kan arbejdes (pædagogisk og didaktisk)289 med en stadig
kumulerbar videnstilførelse. Erkendelsesprocesser er mere komplekse end som så, og vi har ikke i
denne teoretiske ramme adgang til denne kompleksitet, men iagttager dette faktum som en præmis,
når der diskuteres undervisning. Læreren har i denne sammenhæng en vigtig rolle, idet der ud fra et
forståelsesperspektiv, iagttaget som et succeskriterium290, netop kan tales om god undervisning, når
forståelse kan iagttages. Derfor må læreren forsøge at pejle sig ind på hver enkelt elevs forståelse,
hvilket kun kan ske ved at kommunikere med eleverne. Ingen har jo adgang til andres tanker og
erkendelsesprocesser, - eller for den sags skyld de mentale strukturer, så den eneste måde, hvorpå
en lærer og en elev kan øge sin viden om erkendelsesprocesser og mentale strukturer hos den anden,
som de kommer til udtryk i kommunikation og handlinger, er ved at spørge til den enkeltes valg og
handlinger. ”Hvorfor vælger du at gøre sådan?”, ”Hvorfor er du interesseret i netop det?”, ”Hvad
kunne du forestille dig, at der kommer ud af det, du har valgt som emne?” Sagt på en anden måde,
så har kommunikationen mulighed for at gøre den usandsynlige kommunikation mere sandsynlig.
F.eks. ved at spørge eleverne til deres valg, kan læreren (og det er den eneste mulighed læreren har)
få mulighed for at deltage som kvalificeret kommunikationspartner og dermed som lærer. 291 Det er
konsekvensen af den valgte systemteori, at det psykiske system netop kun er mulighed for at
konstruere sit billede af et andet systems egenkompleksitet ved at iagttage den iagttagelige del af
kommunikationen og deltage i kommunikation.
Lærere og for den sags skyld også elever får derved en central funktion i forhold til den enkeltes
muligheder for at lære. Ved at indgå i det sociale system ligger der i den forstand en gensidighed
288
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indlejret, hvad angår ansvar for såvel egen læring som for det at stille sig til rådighed for et andet
system, en anden, der ønsker at afprøve sin forståelse.
Sproget har en særdeles vægtig betydning, når der drejer sig om erkendelsesprocesser (jf. medieform-kæden, Del II ). Sproget kan som medie antage former, der antages at have betydning for
erkendelsen. Det væsentligste i denne sammenhæng er at iagttage erkendende systemer som
systemer, der kræver en operativ lukning i forbindelse med sine erkendelsesprocesser.
”Dennoch spricht die Sprache nicht selber. Sie mag für Konstruktion von
Erkenntnis Formen bereithalten oder genauer: eine spezifische Differenz
von Medium und form bereithalten. Aber für die psychische ebenso wie für
die soziale Realisation kognitiver Operationen gelten zahlreiche weitere
Beschränkungen, die man nicht über linguistische, sondern nur über
psychologische bzw. soziologische Analysen einsichtig machen kann“292
Med hensyn til hukommelsens form er det muligt for både psykiske og sociale systemer at optegne
henholdsvis beskrive erkendelse. Iagttagelsen, i betydningen skelnen og betegnen, er indifferent
over for optegnelsens, dvs. hukommelsens form. For psykiske systemers vedkommende handler
hukommelsens form bl.a. om bevidsthedsaktiviteter, og for sociale systemer kan begrebet den
lærende organisation her få en betydning som et system, der ved hjælp af de til rådighed værende
optegnelsesmuligheder har mulighed for at beskrive den iagttagede realitet. 293
Læring, erkendelse, læren handler om operationen at betegne inden for en skelnen for til sidst at
optegne eller beskrive denne iagttagelse. Psykiske systemer iagttager, og derefter optegnes dette via
en bevidsthedsaktivitet, en hukommelsesakt. Sociale systemers hukommelsesakt er henvist til at
operere i kommunikation, hvorfor hukommelsesakten her handler om at beskrive.
Hukommelse er dog ikke at opfatte som et lager, der som en avanceret database til hver en tid er
leveringsdygtig i informationer, der en gang er blevet lagret. Sådan fungerer psykiske og sociale
systemer ikke.294 Bruges den optegnede/beskrevne erkendelse ikke, synker denne langsom ud i
glemslens tåger.
Selve erkendelsesprocessen kan ikke iagttages inden for den her valgte systemteoretiske ramme,
derfor har jeg som iagttager ikke adgang til et psykisk systems tanker, - og da tanker ikke kan
forlade et psykisk system som tanker, kan jeg ikke iagttage det psykiske systems erkendelsesproces.
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Men jeg kan via kommunikationen konstruere min egen hypotese (tolkning) af ”produktet”. 295
Viden og færdigheder er her iagttaget som et udtryk for en øgning i systemets indrekompleksitet, et
produkt af erkendelsesoperationer. Viden er i denne forståelse den struktur, som det psykiske
system anvender i sin fortsatte selvskabelse. Vidensstrukturer stiller sig til rådighed for nye
operationer296, som så kan ændre på de strukturer, der som udgangspunkt var gældende for den
konkrete operation. Med andre ord, et psykisk system iagttager det, som systemet er kapabelt til på
et givet tidspunkt og i en given kontekst, og at det ændres, alt efter hvilke forskelsmarkeringer,
hvilke operationer systemet har foretaget sig i den konkrete situation. Luhmann kalder denne
tilgang til konstruktivismebegrebet for operativ konstruktivisme, idet udgangspunktet for at
erkendelse er mulig, kræver forskelmarkeringer.297 Den lærende skal derfor have rettet sin
opmærksomhed mod noget, kunne skelne dette noget fra andet som udgangspunkt for udvikling af
erkendelse.
Jeg kan som iagttager konstruere en hypotese, hvad angår eleverne iagttaget som psykiske systemer.
F.eks. kan jeg som nævnt spørge til en elevs valg i konkrete forløb, dvs. til elevens konkrete
forskelsmarkeringer og derefter konstruere min hypotese om den enkelte elevs erfaringer, viden,
erkendelse, ’læringsprodukt’ 298,- dvs. det der angår indre kompleksitet. Men det vil altid være
black-boxes, som kun via deres eksternaliteter kan iagttages. 299
Jeg kan fra et andet perspektiv iagttage et socialt system, f.eks. som observatør i betydningen ’ikkebidragsdeltagende i kommunikationen’, (’flue på væggen’ er en ofte brugt metafor) af klassebaseret
undervisning, hvor dele af elevers og læreres kommunikation og handlinger stiller sig til rådighed
som en iagttagbar realitet.300 Det, der kan iagttages i den sammenhæng, er det sociale systems
selviagttagelse og altså ikke elever eller læreres tanker.

1.5. Undervisning og læring, kommunikation og erkendelse
Her vil undervisning blive defineret som den specifikke form for kommunikation, der kan iagttages
i f.eks. et klasseværelse med elever og lærere. Det drejer sig altså om en social aktivitet byggende
på kommunikation og handling.301
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Mit udgangspunkt er, at kommunikation kan pirre, skubbe, sætte gang i og styrke
erkendelsesprocesser. Det handler derfor om videns- og færdighedstilegnelse, hvilket kan betragtes
netop som intentionen med undervisning.
Det drejer sig ikke nødvendigvis om elev/lærer-kommunikation og ikke nødvendigvis om
kommunikation i klasselokalet. Der kan være tale om såvel synkron som asynkron kommunikation
- og dermed om fysisk tilstedeværelse i et klasselokale og om f.eks. hjemmearbejdspladser.
Jeg vil tage udgangspunkt i, at en ’facilitering’ eller ’berigelse’ af undervisningen kan beskrives
som det, der kan facilitere fastholdelses- og udfoldelsesmuligheder af undervisningens tema. Derfor
vil grundantagelsen være, at flere kommunikative tilkoblingsmuligheder giver det enkelte psykiske
system mulighed for at vælge en strategi, der faciliterer netop dette systems lærepotentialer og
læreprocesser. Når jeg skriver grundantagelse, er det fordi, det er den logiske konsekvens af den
anvendte teoretiske ramme. Det betyder ikke, at der ikke kan opstå situationer, hvor denne antagelse
tilbagevises, f.eks. hvis et psykisk system ikke kan håndtere flere/mange valgmuligheder, dvs. har
svært ved at reducere omverdenskompleksiteten.
Undervisning og læring betragtes her som hinandens forudsætning, det vil sige, at fundamentet er
bygget på den gensidige afhængighed dette indebærer.302 Kommunikation uden tilstedeværelse af
erkendelse er ikke mulig, idet der som udgangspunkt skal mindst to psykiske systemer til en
kommunikation, - omvendt er erkendelse nok mulig uden kommunikation, men i denne forbindelse,
hvor det drejer sig om undervisning, som den kommunikation der intenderer forandring, vil det
være mere relevant at sige, at erkendelse kræver i det mindste en vis kommunikation. Der kan være
tale om forskellige former for kommunikation, f.eks. i interaktionssystemer og i snacksammenhænge. Men også det at læse en bog, se skole-TV, arbejde med et
færdighedstræningsprogram osv. er kommunikation. Der er ganske vis ikke tale om et socialt
system, der betjener sig af en interaktionskommunikation. De nævnte udbredelsesmedier stiller sig
til rådighed for undervisningens temamediering, og varighed af denne form for kommunikation kan
i denne forbindelse groft beskrives som værende afhængig af udbredelsesmediets strukturelle
koblingsmuligheder. Derudover skal nævnes, at tid og sted ikke nødvendigvis er determineret.
F.eks. er der med udbredelsesmediet bogen tale om, at læseren vælger forståelse, mens forfatteren
vælger information og meddelelse. Der er således tale om én kommunikationsenhed, og dette er
ifølge definitionen på sociale systemer et socialt system om end ikke i den forstand, disse i øvrigt
iagttages. Men i princippet er der tale om én kommunikation, når et psykisk system læser en
forfatters tekst, uanset om det drejer sig om en fysisk bog, skole-TV eller arbejdet med et
computerprogram. Der har bag alle disse udbredelsesmedier været en forfatter, - eller som tidligere
nævnt et ”alter” (den meddelende), der har valgt information og meddelelse. Det betyder som nævnt
også, at ”ego”(adressat) kan vælge at vælge forståelse, og at denne forståelse ikke nødvendigvis er i
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overensstemmelse med forfatterens intention. Når det drejer sig om f.eks. bogen, har adressat
sjældent mulighed for at sætte sit valg af forståelse som tema for en kommunikation med forfatteren
af oplagte grunde. På den anden side kan muligheden for at etablere en sådan situation i
læringsøjemed være væsentlig at fokusere på.
Forståelse er i vid udstrækning som nævnt baseret på, at der er nogen at kommunikere med, mindst
et psykisk system, der stiller sin egenkompleksitet til rådighed, således at den erkendende kan prøve
sin forståelse af. Det gælder både den kognitive forståelse, som angår den lærendes kognitive
strukturerer (konstruktion af viden), og den kommunikative forståelse ( 3. selektionen), som angår
det specifikke sociale system, som her handler om undervisning. En god undervisning kræver
derfor, at det sociale system kan præstere deltagere, der stiller deres egenkompleksitet til rådighed
som omverden for undervisningen i den forstand, at deltagerne i det sociale system har intentioner
om at deltage i undervisningen, dvs. i kommunikation. Det handler derfor ikke om at gå ”fra
undervisning til læring”303som anført i de inddragne policy-papers, idet den særlige
kommunikation, der intenderer forandring, er en forudsætning for erkendelse, og samtidig er det
som konsekvens af det systemteoretiske udgangspunkt det psykiske system, der lærer sig noget.
Kommunikation anses som en vital mulighed, når eleven/læreren skal lære sig noget, netop fordi
der stilles egenkompleksitet til rådighed for kommunikationen, som dermed giver næring til
erkendelsesprocesser. Situationen, hvor man isolerer sig i sommerhuset for at få ’læst op’ til en
eksamen, ender ofte med, at f.eks. mønttelefonboksen besøges oftere og oftere, som dagene går.
Den deprivation, der følger med den gode intention om at ’få lært stoffet’ i isolerede omgivelser, er
ikke altid frugtbar set i et læringsperspektiv. Sagt med andre ord, erkendende systemer kan ’optage
næring’ fra andre systemer, der stiller deres egenkompleksitet til rådighed, og er disse ikke
nærværende som omverden, har erkendelse om ikke vanskelige vilkår så i hvert fald ikke optimale
vilkår.
Denne tilgang betyder, at ’faldgruber’ som udvikling af individualisme i forståelsen isolationisme,
elitarisme, egocentrisme eller for den sags skyld solipsisme ikke har gode vækstbetingelser, uden af
den grund at udelukke muligheden for at disse ’ismer i teorien kan forekomme. Det
systemteoretiske udgangspunkt betyder imidlertid, at lærere og elever sammen kan udvikle gode
betingelser for muligheder for erkendelse (egen læring) og forståelse (egen forståelse), og at det er
den fundamentale tænkning i denne forbindelse.
Lærere og elever får derved en central funktion i forhold til den enkeltes muligheder for at lære.
Ved at indgå i det kommunikative system ligger der en gensidighed indlejret, hvad angår ansvar for
såvel egen læring som for det at stille sig, og dermed sin egenkompleksitet, til rådighed for en
anden, der ønsker at afprøve sin forståelse, såvel den kognitive forståelse
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(videnskonstruktionsprocesser) som den kommunikative forståelse (der ikke har noget at gøre med
indholdsmæssig enighed eller ej), men handler om, at ”egos” valg af forståelse korrelerer med
”alters” intentionelle valg af information og meddelelse.
Luhmann mener, at vi kun har brug for ét forståelsesbegreb, fordi det grundlæggende drejer sig om
iagttagelse af håndhævelsen af fremmed selvreference. Det gælder forståelse af kommunikationen
såvel som forståelse af personen.304 Det, jeg vil udvide forståelsesbegrebet med, er som nævnt den
kognitive forståelse, der er henvist til bevidsthedsaktiviteter, og som ikke kan være tilgængelig for
omverdenen. Men psykiske systemer kan deltage (stille deres egenkompleksitet til rådighed) i
kommunikationen, hvorved det er muligt for andre at iagttage dette systems håndhævelse af
selvreferencen, altså forstå dette system i kraft af iagttagelse af dette systems håndhævelse af
selvreference. Læreren kan, som nævnt, spørge til hvilke forestillinger eleven kan have i forbindelse
med valg af emne. At eksemplet går på lærerens spørgen til elevens valg, er blot et billede, dermed
er den situation, hvor elever spørger til elevers valg, ikke glemt, men den er ikke hovedaktivitet i
undervisningen. Med andre ord betyder det ikke, at undervisningen ikke kan planlægges, så flere
former for refleksiv kommunikation kan aktualiseres.
Jeg betragter forståelse som det væsentligste resultat, når der tales om undervisningens mål, både
den kommunikative forståelse og den kognitive forståelse, som ikke nødvendigvis, måske endda
sjældent, er den, der bliver kommunikeret. Det betyder, med reference til systemteorien, ikke, at der
kun findes én forståelse. Man kan udmærket have forstået noget, som for en selv giver mening, men
når der efterfølgende diskuteres med andre, viser det sig, at der måske er indtil flere forståelser af
samme fænomen.
Konstruktion af viden er derfor også at betragte som dekonstruktion af viden. Kognitive strukturer
er i dette perspektiv dynamiske strukturer, der alt efter omverdenskompleksitetsforhold til stadighed
bygger videre på etablerede strukturer og bryder etablerede strukturer ned for derefter at konstruere
nye strukturer. Systemets forventningsstrukturer er derfor altid en forventningshorisont relateret til
en aktuel kontekst, det vil sige til meningsdimensionerne tid, sag og social.
Når jeg startede dette afsnit med at angive at ’god’ undervisning handler om mangfoldigheden af
muligheder for at fastholde og udfolde undervisningens tema, er der således tale om, at
kommunikationstilkoblingsmulighederne har vægtig betydning. Et andet perspektiv på dette
udgangspunkt er, at forskellige former for kommunikation kan antages at have forskellig
indflydelse på valg af forståelse og dermed på såvel opretholdelsen af undervisningen som på
konstruktion af viden.
Jeg har her kategoriseret kommunikationen i følgende kategorier: ’refleksiv kommunikation’,
’tilslutningskommunikation’ og ’ikke-e-tilkobling’.
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’Refleksiv kommunikation’ kan iagttages - er i spil, når det er kommunikationen selv, der fremstår
som information, og som derefter kan meddeles. Derfor er sproget afgørende for netop at kunne
kommunikere om kommunikationen uden dog som virksomhedsteoretikerne at mene, at sproget er
altafgørende for den måde, vi tænker på.305 Ideen om, at det sociale systems anvendelse af sproget
ækvivalerer med de psykiske systemers anvendelse af sproget, er ikke mulig i den valgte
systemteoretiske ramme, idet hvert psykisk system er unikt, og derfor via operationer (selektioner)
har konstrueret sine unikke vidensstrukturer, og dermed sine unikke forventningsstrukturer, hvorfra
omverdenen iagttages.
Sproget er imidlertid et overordentlig vigtigt kommunikationsmedie, fordi det netop stiller sig til
rådighed for kommunikation og følgelig for kommunikation om kommunikation. Man kan spørge
til informationen, som f.eks. ”Hvorfor nævner hun det i den her sammenhæng?”, ”Hvorfor
kommer de med netop de informationer allerførst på deres hjemmeside?” Eller der kan spørges til
meddelelsen, som f.eks. ”Hvorfor siger han det på den måde?”, ”Hvorfor har de valgt det design til
deres hjemmeside?” Der kan således være tale om at reintroducere tidligere temaer, forholde sig til
såvel tids- som sagsdimensionen i den sammenhæng.
Refleksiv kommunikation306 kan med dette udgangspunkt være med til at facilitere og kvalificere
læreprocesser og lærekompetence307, idet deltagerne har mulighed for at stoppe op og tematisere
kommunikationen. Der ligger dog også en mulighed for, at kommunikationen kan ’afspores’ totalt
ved en gentagen tematisering af kommunikationen. Luhmann giver i min forståelse ikke udtryk for
helt samme tilgang til denne kommunikationskategori, idet han nævner, at forståelsestest kan
overflødiggøre refleksiv kommunikation om kommunikation . 308 Jeg vælger at tillægge denne
kategori betydning, når det drejer sig om undervisning, idet refleksiv kommunikation er et udtryk
for et metaniveau, hvilket netop i et læringsperspektiv er essentielt jf. ovenstående udredning.
’Tilslutningskommunikation’309 vil jeg her lade karakterisere ved, at kommunikationen flyder. Det
drejer sig om kommunikationsenhedsfølger (synteser af selektion af information, meddelelse og
forståelse), som med de indførte koblingsmetaforer kan formuleres som, at 3. selektion og etilkobling efterfølger hinanden i en stadig iterativ proces. I princippet drejer det sig om basal
selvreference, hvor ”selvet” er metafor for det, der refereres til.310 Læreren spørger, og eleverne
svarer, uden at det giver anledning til refleksiv kommunikation. Det betyder ikke, at lærere og
elever har valgt samme forståelse, men den medløbende forståelsestest falder ud til en
tilslutningskommunikativ opretholdelse. Der sker med andre ord ikke en tematisering af
kommunikationen, alle er klar over, hvad der forventes i den givne kontekst. Læreren fortsætter
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med sine faglige spørgsmål inden for det valgte tema, og eleverne svarer fortløbende, så længe den
efterspurgte viden haves.
Der kan også forekomme, hvad der her benævnes ’ikke-e-tilkobling’311, når f.eks. eleverne i den
traditionelle klasseundervisning sidder og skriver notater på deres bpc, men ikke deltager med
bidrag til den fortløbende kommunikation. Når der spilles, surfes eller mailes, er der her tale om
’ikke e-tilkobling’, idet der kan iagttages handlinger, som ikke producerer bidrag til den
undervisningsmæssige kommunikation. Om der er tale om deltagelse i kommunikationen
(undervisningen) i forståelsen, at eleven vælger forståelse, en 3. selektion, er ikke iagttagbar, da vi
som sagt ikke har adgang til det psykiske systems tanker. Eleven kan således godt koble sig til
lærerens valg af information og meddelelse uden at handle, her i forståelsen at vælge e-tilkobling,
som f.eks. ved at svare på lærerens spørgsmål eller ved at spørge til informationen i spørgsmålet.
Med andre ord kan en iagttager ikke iagttage, hvad en iagttager iagttager, men en iagttager kan
iagttage handlinger, der er forårsaget af og forårsager kommunikation.
Bpc’ere tilbyder sig under alle omstændigheder både som en mangefacetteret mulighed for fravalg
af deltagelse i undervisningen og som en vifte af muligheder for netop at facilitere refleksiv
kommuniaktion og tilslutningskommunikation.
Disse tre kommunikationskategorier vil være i fokus i forbindelse ved observationer i
læringsmiljøer, som her skal forstås som omverden for læring og som omverden for undervisning,
uden det af den grund er den samme omverden, der er tale om, - idet hvert system har konstrueret
sin specifikke omverden.

1.6. Elev, lærer og sag
Som det fremgår af de valgte eksempler samt inddragne begreber fra systemteorien er fokus på den
specifikke kommunikation, der kan iagttages som uddannelsessystemets måde at organisere sig på,
med andre ord er fokus på undervisning og dermed på de i den kontekst specifikke roller; benævnt
elev og lærer. Derudover indgår der en sag, som også kunne kaldes undervisningens indhold. Den
konkrete kontekst inddrager yderligere en parameter, pbc-anvendelsen, til systemet. Med andre ord
er det i dette ’krydsfelt’, hvori pbc- anvendelsen skal undersøges. Figuren nedenfor skal illustrere
dette felt.
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Figur 1.

Undervisning - et systemteoretisk perspektiv

Denne trekantsmodel er for så vidt ikke ny, idet selve figurformen er brugt i den pædagogiske
litteratur i forskellige teoretiske rammer. Det ’nye’ i denne sammenhæng er, at
kommunikationsbegrebet er erstattet med andre anvendte begreber som f.eks. læring eller
undervisning312. Her bruges modellen, inspireret af J. Rasmussen313, med et systemteoretisk afsæt i
forbindelse med undervisning iagttaget som et meningsbaseret system og et socialt system, hvis
kommunikation intenderer forandring.
Jeg vil inddrage denne figur, fordi den kan give et billede af genstandsfeltet, det sociale system,
hvori den empiriske undersøgelse er koblet. Figuren skal således illustrere undervisning, iagttaget
som det lukkede system, hvor deltagerne har specifikke roller og er tildelt særlige attributioner.
Kommunikationens konditionering er fastlagt som en konsekvens af dette systems specifikke
funktion. Der er således tale om den helt særlige kommunikation, som konstituerer denne type af
sociale systemer. Disse typer er i nærværende sammenhæng kendetegnet ved interaktion
(interaktionskommunikation) og snack (skriftlig, netbaseret, asynkron, computermedieret
kommunikation) samt diverse kombinationer af disse kommunikationssystemer, i litteraturen ofte
kaldet mixed-mode koncepter.314
At det sociale system, som illustreret i figuren, er et lukket system, betyder som beskrevet i de
foregående afsnit, at systemet lukker sig om sig selv for på den måde at kunne åbne sig, lade sig
forstyrre. Det kunne f.eks. være, at informationer hentet fra internettet får indflydelse på såvel
undervisningens indhold (sagsdimensionen), på hvem der deltager i undervisningen
(socialdimensionen) og på udstrækningen af tid, hvor temaet for diskussionen er aktuelt.
(tidsdimensionen).
Der ligger imidlertid også andre perturbationsmuligheder, hvis aktualitet kun indirekte afhænger af
undervisningen. F.eks. kan eleven (som er den rolle, det psykiske system er tildelt i det aktuelle
312
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sociale system) vælge at rette sin opmærksomhed på noget andet end undervisningen. Eleven kan
på sin vis vælge andre sociale systemer, uanset om det drejer sig om interaktionssystemer eller om
snack-baserede systemer - og uanset om det er i eller uden for den undervisningsrelaterede
kommunikation.
Eleven kan således vælge at koble sig på nettet, med den hensigt at checke mail, sende en mail, gå
på nettet osv. Og disse aktiviteter kan være rettet mod den aktuelle undervisning (jf.
kommunikationen i overstående figur) eller rettet mod noget andet (’uden for’ undervisningen).
Muligheder er til stede, hvilket de altid har været, med eller uden pbc, men netop en pbc med
netopkobling gør mulighedsspekteret større for både at bidrage som elev (og lærer) i det sociale
system og fravælge deltagelse i undervisningen.
I en interaktionssammenhæng er sandsynligheden for at iagttage, om deltagerne i undervisningen
har rettet deres opmærksomhed mod undervisningen større end i snack-sammenhænge, idet der er
flere iagttagelsespunkter at vælge imellem. F.eks. kan øjenkontakt, kropsbevægelser og ytringer
(eller mangel på samme) være et pejlemærke, hvad angår deltageropmærksomhed.
Disse iagttagelsespunkter er, som nævnt, ikke til rådighed i samme form, når det gælder snacksammenhænge. Dette betyder dog ikke, at der ikke kan tolkes på denne form for kommunikation,
det handler bare ikke om samme form.
Uanset om det drejer sig om interaktionssystemer, eller det drejer sig om andre typer af sociale
systemer, som f.eks. snack-systemer, er selektion af forståelse i princippet ikke mulig at iagttage.
Det, der kan være tilfældet ved snack, er, at ”alter” aldrig finder ud af, om adressat har valgt
forståelse, fordi tid- og stedpræmisser umuliggør en sådan test. Når læreren f.eks. via mailsystemet
har sendt nye opgaver til eleverne, som forventes læst til næste dag, er det ikke muligt for læreren at
kontrollere, om eleverne har læst mailen. Læreren kan måske have mulighed for at se, om eleverne
har ’åbnet posten’,- men ikke om eleverne har valgt forståelse (3. selektion). Det må tiden vise. I
praksis viser det sig ofte, at netbaserede konferencer, netbaserede diskussionsfora, netbaserede
såkaldte netcafeer og lignende virtuelle sociale systemer har vanskeligt ved at opretholde sig selv.
315
I forbindelse med afhandlingens empiriske felt er der ingen erfaringer med disse virtuelle typer
af sociale systemer, - når det drejer sig om den undervisningsmæssige kommunikation, hvorfor
denne i øvrigt væsentlige diskussion ikke får megen plads i denne afhandling.
I en interaktionssammenhæng kan læreren måske bilde sig ind, at eleverne har valgt forståelse (3.
selektion i en kommunikationsenhed), men det er først i det øjeblik, at eleverne på en eller anden
måde gør det muligt for læreren at iagttage f.eks. en øjenbevægelse, kropsændring eller lyd, at
læreren kan iagttage, om eleverne har foretaget en 3. selektion. Med andre ord, det er først, når
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eleverne har valgt e-tilkobling, at læreren (og eleverne) overhovedet har mulighed for at foretage en
forståelseskontrol.
En elev (eller lærer) kan således godt sidde bag skærmen og se ud, som om vedkommende hører
efter, øjnene er rettet mod læreren (i perioder), hovedet nikker en gang imellem osv., men om der
foregår andre bevidsthedsaktiviteter end de intenderede er ikke til at sige (en pbc tilbyder mange
tilslutningsmuligheder).
Der er, som tidligere nævnt, tale om to typer af forståelse, hvor den kognitive forståelse knytter sig
til bevidsthedsaktiviteter, og den kommunikative forståelse knytter sig til kommunikationens
autopoiesis. Sproget er medie for både kommunikation og bevidsthed, men formen, dette medie
fortætter sig i, er forskellig, alt efter om det drejer sig om kommunikation eller tanker. Det er
således ikke kommunikationen som sådan, der kan ’genfindes’ i tankerne, og ikke tankerne, der kan
iagttages i kommunikationen. Men disse former giver hinanden mulighed for fortsat udvikling af
det sociale og det psykiske system. Det er denne co-evolution, der er i fokus i figuren:
Undervisning- et systemteoretisk perspektiv.

1.7. Konditionering
Begrebet konditionering er blevet nævnt i forbindelse med undervisning iagttaget i et
systemteoretisk perspektiv og handler om relationernes relationering, og hvilke betingelser disse
relationer er underlagt. Med andre ord handler konditionering om, at relationer mellem relationer
styres på en bestemt måde. 316 Det drejer sig om systemers specifikke kompleksitetsforhold. Hvilke
betingelser kan der f.eks. fastlægges, hvad angår systemets kommunikationselementer, når vi
benytter begrebet elever og ikke ’unge mennesker’? Når begrebet elever bruges, kan betingelserne
for relationen mellem relationerne iagttages som konstitueret ved hjælp af den specielle
kommunikation, der intenderer forandring (undervisning). Elementer, her brugt i betydningen
kommunikationselementer eller kommunikationsenheder, hvor et kommunikationselement er
syntesen af de tre selektioner (information, meddelelse og forståelse). Relation her i betydningen
relationer mellem kommunikationselementer. Relationers relationering eller relationer mellem
relationer skal i forlængelse heraf forstås som relationer, der er styret af andre relationer,- og at
denne relationernes relationering er afgørende for, at man kan tale om organisationer, hvor f.eks. en
lærer og flere elever stiller sig til rådighed for kommunikationen. Mellem lærere og elever er der
relationer, i kraft af at lærer- og elevrollerne er ’dedikeret’ til det sociale system, her kaldet skolen,
(som kan dekomponeres via systemdifferentiering til f.eks. klasser, grupper osv., hvilket er en
anden form for dekomposition.)
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Denne specielle kommunikation ophører i øvrigt, når lektionen er slut, og begrebet ’unge
mennesker’ kan eksempelvis derefter få relevans, idet konditionerne ændrer sig for
kommunikationen - for relationerne mellem kommunikationselementerne. Nu handler det ikke om
undervisning, men om f.eks. det sociale system, der aftaler week-endens fester. Betingelserne for
kommunikationen er en anden, eller sagt på en anden måde; relationerne mellem relationerne styres
nu ud fra andre betingelser, som f.eks. kan handle om, hvor man plejer at tage hen, hvad man plejer
at drikke, hvem der plejer at være sammen osv. Undervisningens konditionering kan f.eks. være
karakteriseret ved, at vaner og rutiner får kommunikationen til at forløbe på ganske bestemte måder;
læreren spørger ud i klassen, eleverne rækker hånden i vejret, læreren vælger en elev ved at sige
elevens navn, pege på eleven eller på anden måde tilkendegive, at en bestemt elev må svare. Eleven
svarer, og læreren fortsætter med næste spørgsmål til klassen.

1.8. IT, udbredelsesmedie og maskine
Som nævnt i kapitel 1 betragter jeg IT og IKT som to benævnelser for samme fænomen.
Kommunikationsdelen er i min tilgang til InformationsTeknologibegrebet inkluderet i dette begreb.
Begrebet IT vil jeg her iagttage ud fra et anvendelsesaspekt, hvad angår undervisning og konkrete
undervisningssrelaterede aktiviteter, hvilket betyder, at fokus i denne sammenhæng er på såkaldt
værkstøjsprogrammel, kommunikationsprogrammel samt undervisningsprogrammel (f.eks.
fagspecifikke programpakker, opslagsværker o.lign), som kan afvikles på en maskine - her specifikt
på en personlig bærbar computer.
Med denne tilgang ligger der implicit en opdeling i programmel og maskinel, og denne skelnen
foretager jeg for at tydeliggøre, at programmel og programmeltyper er ét aspekt ved de
undervisningsmæssige og læringsmæssige betingelser, - og et andet aspekt er maskinel,
maskinelarkitektur og valg af maskineltilgangsmuligheder. Betegnelsen maskinelarkitektur
anvendes i flere sammenhænge som synonym for en aktuel maskinelløsning. Betegnelsen bruges
her, fordi der i min forståelse er inkluderet valg såvel af maskinel som fysisk placering.317
Med hensyn til programmel er der nødvendigvis tale om, at et psykisk system (måske flere) har
designet og kodet et specifikt program. Et program har derfor en ’logik’, som måske ikke altid er
lige ekspliciteret, men som f.eks. kan vise sig ved, at bestemte taster dedikeres til bestemte
funktioner, at bestemte ikoner kan genkendes fra en hverdagsforståelse af genstande, eller at
’dialogen’ gengiver bestemte hensigter. Når der tales om menneske-maskine-interaktion, må det i
den anlagte systemteoretiske ramme forstås som en særlig form for kommunikation, hvor et psykisk
system via computeren som medie kan selektere forståelse (3. selektion), og hvor ”alter” er
programmøren, som må iagttages som den, der vælger information og meddelelse. Der er derfor
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ikke tale om et interaktionssystem i systemteoretisk forstand, idet de to psykiske systemer ikke
befinder sig i samme rum på samme tid.318 Der er heller ikke tale om en ’menneske-maskine’kommunikation, idet der skal mindst to psykiske systemer til en kommunikation, og maskiner
hverken opererer i, opretholdes af, konstitueres af eller reproducerer sig via
bevidsthedsaktiviteter.319 Computeren kan som nævnt iagttages som en maskine, som lagrer
informationer, og som bearbejder information ved hjælp af programmel (fra maskinkode over
operativsystem til 3. generationssprog for til sidst at forme sig til diverse
brugerprogrampakker/brugergrænseflader).
Og IT kan iagttages som et udbredelsesmedie, men et særligt udbredelsesmedie, som jeg vil kalde et
mangefacetteret multifunktionelt udbredelsesmedie. Der er f.eks. forskel på anvendelse af
værktøjsprogrammer, spil, e-mail, skriftlige netkonferencer og videokonferencer. De kan alle
iagttages ud fra en udbredelsesmediefunktion. Nogle funktioner kan konkret iagttages som et
individuelt hjælpemiddel for den lærende, andre funktioner rækker ud over den enkeltes pbcanvendelse og kan gøre etablering af sociale systemer mulig. Når det drejer sig om spil, vælger jeg
at kalde dette for ’spil-kommunikation’, en særlig form for kommunikation, hvis fundament handler
om koden vinde/tabe, hvor programmørerne algoritmemæssigt har fastlagt mulige
kommunikationsfølger. Med andre ord er det, hvad angår spiller og ’spilmaster’ en programmeret
kommunikationsenhed, hvor valg af information, meddelelse og forståelse gives en afgrænset (ofte
ganske avanceret) mulighedshorisont. Der er tale om et særligt socialt system, hvis kode her
beskrives som vinder/ taber. Der er, når det drejer sig om en enkelt spiller, tale om, at denne spiller
skal vinde spillet. Når det drejer sig om netværksspil, hvor flere spillere indgår i spillet, kompliceres
iagttagelserne af det aktuelle sociale system, idet der for hver spiller er tale om et særligt socialt
system (spiller/programmører), hvor de to bevidstheder er tidsmæssigt adskilte. Således er spiller
her iagttaget i ’nu-tid’, mens programmører er iagttaget i ’for-tid’, mens der i netværksspil er tale
om flere sideløbende sociale systemer, da der ud over det netop nævnte også kommunikeres om
kommunikationen blandt de deltagende spillere. Begge snack-baserede systemer er, som
betegnelsen indikerer, asynkrone, men har forskellige konditioner.
Hvis det ikke lige drejer sig om pbc-anvendelse, kan disse funktioner være mere eller mindre i spil,
derfor er det nødvendigt at præcisere i hvilken kontekst og i hvilke rammer, der tænkes
undervisning og læring. Såvel valg af maskinelarkitektur som valg af programmel har betydning for
undervisningens planlægning og udførelse og for betingelserne for læring, jf den co-evolutionære
tilgang til feltet.
Maskinelløsningsperspektivet vil jeg kun nævne kort, idet der i den konkrete undersøgelse er tale
om, at alle elever og lærere har en pbc, hvilket kan give andre betingelser for undervisning og
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læring i forhold til andre mulige maskinelløsninger. Eksempelvis kunne nævnes: Bærbare
computere som klassesæt, til udlån på skolen henholdsvis hjemme, mobile stationære computere,
dedikerede computerrum, stationære computere i elever og læreres hjem samt diverse
kombinationer.
Selve valget af undervisningsmateriale har ligeledes betydning for undervisning og læring. Der kan
således være forskel på at anvende det kendte lineære medie, bogen, i forhold til en CD-rom eller et
andet hypertekstorganiseret medie. Et lineært medie som bogen kan naturligvis læses i sekvenser
uden at være lineært organiseret. (Sådanne bøger findes, hvor læseren skal træffe valg og læse
videre forskellige steder i bogen, alt efter det trufne valg). Det er oftest mere håndterbart, når det
drejer sig om lineære medier (et medie med sekventiel tilgang), at sige til eleverne, at de skal
springe de næste 10 sider over i lærebogen, i forhold til atforetage afgrænsninger på et
undervisningsmateriale lagt på et medie med direkte tilgang, som f.eks. en CD-rom med videoklip,
hypertekst, opgaver, præfabrikerede svar, tests osv., hvor links gør det muligt at bevæge sig rundt i
alle hjørner, med mange forskellige tilgange, hvorved det kan være svært at styre, hvad der skal
’springes’ over, og hvad der i hvilken sammenhæng (rækkefølge) skal prioriteres.
Læreren får i princippet i en sådan situation vanskeligere ved at danne sig et billede af, hvilke
konstruktioner den enkelte elev får opbygget (den kognitive forståelse) i forhold til det aktuelle
faglige tema. Samtidig skal det dog nævnes, at læreren (jo) heller ikke kan gå ud fra, at hans/hendes
konstruerede billeder af en elevs konstruktioner i forbindelse med undervisning, der benytter ’bogen
til faget’, er adækvate med de specifikke kognitive konstruktioner. Jeg vil her mene, at det ikke gør
det lettere for læreren, hvis hans eller hendes ambition er at ville vide, hvor langt den enkelte elev er
i sin vidensopbygning i forhold til det konkrete tema, med andre ord er det, at ’kilderne’ og dermed
tilkoblingsmulighederne er mangfoldige, på én gang en mulighed og en begrænsning. Læreren skal
nu til at spørge til flere aspekter inden for temaet, idet eleven ikke nødvendigvis har arbejdet med
CD-rom- materialet, som eleven ville arbejde med bogen, i en lineær proces, med overspring af
anbefalede sider osv. (En CD-rom om vikinger med animations, lyd, billeder, forskellige typer af
tekster giver alt andet lige flere tilslutningsmuligheder end ’historiebogen’).
Ofte bliver computeren nævnt som redskab i forbindelse med informationsbearbejdning. 320 Denne
vinkel er en af mange vinkler, hvorigennem man kan iagttage IT. Når jeg tidligere har brugt
metaforen redskab/værktøj, er det fordi det er det, jeg ser, læser og hører i forbindelse med det
empiriske genstandsfelt. Tilgangen til IT er, så vidt jeg kan iagttage ofte, et spørgsmål om at sætte
strøm til traditionelle teknologier som blyant, tuschfarver, farvekridt, saks, regnestok, lineal osv,
hvilket gør denne metafor i dagligtale oplagt. I en systemteoretisk ramme vil denne metafor kunne
erstattes med et iagttagelsesperspektiv, der både kalder på maskinsystembegrebet og på
udbredelsesmediebegrebet.
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Kommunikationsfaciliteten vil jeg iagttage ud fra et udbredelsesmedieperspektiv, idet der her ikke
udelukkende er tale om at sætte strøm til kendte teknologier. Her er der tale om de sociale systemers
konditionering, dvs. på relationernes relationering, eller sagt på en anden måde kommunikationens
betingelser bliver mangeartede (jf. typernes forskellighed, - interaktions, snack, mundtlig netudbredt
synkron computermedieret kommunikation og diverse variationer og blandingsformer).
Det er øjensynligt denne IT-kategori, der på mere gennemgribende vis sætter nye
organisationsformer og arbejdsmåder i spil,321 vel vidende at denne IT-kategori ikke gør den
usandsynlige kommunikation mere sandsynlig, idet 3. selektionen har vanskelige vilkår, når der
skal skelnes mellem information og meddelelse uafhængig af tid og sted. Ikke desto mindre er netop
netværkssystemer, iagttaget som sociale systemer, en ’virtuel realitet’.
Udgangspunktet for arbejdet med et IT-begreb er et fænomenologisk og funktionalitetsmæssigt
perspektiv (og ikke en naturvidenskabelig forklaring på en teknologis bestanddele og virkemåde).
Der er derfor tale om en humanistisk vinkling og en yderst pragmatisk tilgang til fænomenet IT.
I et kompleksitetsperspektiv er der indbygget et paradoks, fra starten: IT øger kompleksiteten,
f.eks. hvad angår de stadigt voksende database-organiseringer og internetkommunikation med alt,
hvad det indebærer, og samtidig reducerer IT omverdenskompleksitet, idet det nødvendigvis kun
kan blive en ud af mange (re)præsentationer af en realitet, som kan iagttages via computeren som
udbredelsesmedie. Samtidig skal det nævnes, at IT´s mulighed for at tilbyde sig som en
mangefunktionalitet gør IT til en teknologi, der matcher systemers ’behov’ for iterativ processeren
af kompleksitetsreduktion og kompleksitetsekstension.

2. Metode og perspektiver
I dette kapitel vil metodemæssige tilgange blive præsenteret i forbindelse med det valgte
videnskabsteoretiske udgangspunkt. Derudover vil der blive redegjort for metodens placering i
forhold til andre empirisk funderede metoder. Kapitlet afsluttes med en redegørelse om empirisk
forskning med forankring i systemteorien.

2.1. Følgeforskningsdesignets metodemæssige placering
Metodedesignet tager udgangspunkt i et systemteoretisk perspektiv, og som jeg opfatter
systemteorien; i et humanistisk forskningsperspektiv. Der benyttes såvel kvantitative som
kvalitative tilgange, her i betydningen ’fuld repræsentation af genstandsfeltet’ henholdsvis ’selektiv
repræsentation af genstandsfeltet’, idet de to tilgange til det empiriske genstandsfelt kan noget
forskelligt, og de i nærværende sammenhæng supplerer hinanden. På et helt overordnet plan kan
321
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metoden karakteriseres som kvalitativt funderet, og den kvantitative del af metoden er medtaget
som et pejlingsinstrument og fundament for den såkaldte kvalitative tilgang. Når betegnelserne
kvalitativ og kvantitativ bliver brugt her, er det derfor på en måde, som ikke som sådan er
dækkende for litteraturens tilgang til begreberne322. Jeg vender tilbage til dette, men vil her blot
nævne, at det kvantitative her handler om iagttagelse af ’alle’ i genstandsfeltet modsat det
kvalitative, som handler om ’udvalgte’. Samtidig skal det nævnes, at når der bruges betegnelsen
kvantitativ tilgang, er denne baseret på kategorier, som i sig selv kræver tolkning. Dette faktum gør
en positivistisk metodetilgang som et overordnet princip uinteressant, da et naturvidenskabeligt
resultat byggende på et humanistisk fundament ikke er konsistent. Koblingen mellem
naturvidenskab og humaniora kan i denne sammenhæng betragtes som et forsøg på at trække på
videnskabsteoretiske erkendelsesinteresser, der ligger inden for det humanistiske felt, men som
samtidig benytter afgrænsede naturvidenskabelige metoder, hvor disse er relevante.
Der findes som antydet flere definitioner på henholdsvis kvalitativ og kvantitativ metode alt efter
teoretisk udgangspunkt323. I den aktuelle sammenhæng vil jeg dog ikke anvende en gængs opdeling
i en naturvidenskabelig/kvantitativ tilgang og en humanistisk/kvalitativ tilgang, da jeg
grundlæggende vil iagttage både den valgte kvalitative og kvantitative tilgang som udtryk for en
’ikke-klassisk positivistisk’ tilgang. Derfor må metodedesignet, set ud fra en traditionel
subjektivitet/objektivitet dikotomi, placeres under betegnelsen subjektiv uden af den grund at
indføre subjekter endsige indføre ’anything-goes-tilstande’. Disse begreber er der med det valgte
systemteoretiske udgangspunkt taget hånd om, hvilket skulle fremgå af det følgende.
For at præcisere, hvorfra det systemteoretiske tager sit afsæt, vil jeg slå ned på begrebet system. At
der findes systemer, og at disse er lukkede, selvskabende, selvreferentielle og autonome er allerede
nævnt. Hvad angår spørgsmålet, om der overhovedet findes systemer, vil jeg tage udgangspunkt i
Luhmanns egen formulering:
”Udsagnet ’der findes systemer’ udsiger altså blot, at der findes
forskningsgenstande, som udviser kendetegn, der retfærdiggør anvendelsen
af systembegrebet; ligesom dette begreb omvendt tjener til at fremabstrahere
forhold, som udfra denne synsvinkel er sammenlignelige med hinanden og
med andre typer af forhold udfra differencen ens/forskellig”324
Der er ikke tale om en ’første instans’ eller for den sags skyld en ’sidste instans’, der er ikke tale om
et ontologisk udgangspunkt, som antager, at der findes en Virkelighed eller en Realitet, som kan
defineres som et system. Jeg vil derfor postulere, at systemer kan iagttages, og derfor findes
systemer. Pbc-klassen er i dette perspektiv et system, og er den forskningsgenstand, som er
322
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fundamentet i min empiriske undersøgelse. Med andre ord har systemteori som præmis, at der
findes systemer.325 Forskeren som psykisk system er observatør/iagttager ifølge systemteorien, og
må derfor være den, der vælger skelnen og betegnen - vælger fokus. Dette afføder en lille ekskurs
udi temaet om et ’sidste’ /’første’ element, idet der basalt kan spørges til, hvad der kom først,
forskelsmarkeringen eller systemet. Da udgangspunktet er, at systemer findes326, kan forskeren
opfattes som et system, der iagttager, dvs. skelner og betegner. Og dette system, denne iagttager, må
som konsekvens af teorien selv være et resultat af en forskelsmarkering og en betegnen. Dermed er
det kendte paradoks om ’hønen eller ægget’ aktualiseret. Hvem eller hvad laver den første
forskelsmarkering? Luhmann kommer ud af dette ved at sige, at tiden vil afparadoksere
paradokset.327 Han anvender paradokstankegangen i stedet for en ontologisk tilgang til
oprindelsesproblematikken, og det må læseren så vælge at acceptere eller ej. Jeg har valgt at
acceptere, da det fra mit perspektiv udgør en empirisk gangbar tilgang til
oprindelsesproblematikken.
Det anvendte metodedesign tager udgangspunkt i en fænomenologisk inspireret tilgang, som den
giver sig udtryk i systemteorien, hvilket udelukker en ’sandhedssøgende’ tilgang til ’den
observerede realitet’ i forståelsen ’universel sandhed’. Det betyder ikke, at sandhedsbegrebet er
udelukket, hvilket kommer til udtryk i videnskabssystemets iagttagelse af sig selv, som netop
anvendende sandhed som symbolsk generaliseret medie. Via programmer som f.eks. teorier og
metoder og koden sand/ikke-sand er det videnskabelige system konstitueret og det symbolsk
generaliserede medie sandhed stiller sig til rådighed for kommunikationen set i et succesperspektiv.
Men det drejer sig ikke nødvendigvis om en positivistisk tilgang til det symbolsk generaliserede
medie, sandhed. Det er så at sige blot et program, der kan vælges. Jeg vil ikke udelukke, at en
positivistisk tænkning kan være anvendelig i specifikke sammenhænge, men i nærværende projekt
vil det være naivt at læne sig op ad en positivistisk tænkning, idet denne arbejder med ideen om
muligheden for at finde ’universelle sandheder’, hvilket vanskeligt kan harmonere med den valgte
systemteori, der ikke arbejder med én særlig privilegeret iagttagerposition.
De valgte metoder og deres reference til teorigrundlaget giver på hver deres måde mulighed for at
medtænke præmisser og perspektiver, idet hver delkomponent (følgeforskningsdesignet består af en
række undersøgelsesmetoder, kaldet delkomponenter) er beskrevet, og hvordan den enkelte
delkomponent indgår i den aktuelle kontekst er ligeledes beskrevet.328 Dermed kan der foretages en
vurdering af, om funktionssystemets symbolsk generaliserede medie, sandhed, og dermed kode og
program bidrager til vidensskabelse, hvilket er formålet med dette funktionssystem.

Luhmann , 2000, s. 48: ”De følgende overvejelser går ud fra, at der findes systemer”
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Det er derfor afgørende for det første at klargøre, at alle aktiviteter i denne forbindelse er
konstruktioner, og for det andet at disse konstruktioners præmisser ekspliciteres for derved at kunne
stille sig til rådighed for systemer, der kunne have interesse i at iagttage, i hvilket perspektiv
fænomenerne iagttages.
Det konkrete felt udgør en kompleksitet, som jeg anser for umulig at ’indfange’, og som jeg så
paradoksalt nok prøver at skabe en konstruktion af. Det, mener jeg, er et vilkår, som jeg må leve
med, idet det videnskabelige systems opgave er at producere ny viden, og dette kan kun foregå ved
at prøve.
Jeg vil i det konkrete metodedesign betragte kvantitet som et udtryk for en metodetilgang, hvor alle
elever henholdsvis lærere har haft mulighed for at ytre sig, mens en kvalitativ tilgang går på en
metodetilgang, hvor der er valgt og anvendt specifikke kriterier for udvælgelse af de enkelte elever
og lærere, der kan ytre sig. Dette er ikke gjort i et trianguleringsøjemed329, idet en sådan tilgang til
verden, realitet eller virkelighed ikke er i overensstemmelse med det videnskabsteoretiske
udgangspunkt for projektet.
Der ligger dog implicitte antagelser til grund, nemlig at forskellige perspektiver, såvel metodiske
som temaindgange, beriger den samlede konstruktion af det iagttagne komplekse empiriske felt. Jeg
har forsøgt at tænke to traditionelt adskilte forskningstraditioner sammen i forståelsen, at
kvantitativt baserede ’resultater’ kan være med til at perspektivere konstruktion af viden. Der kan i
denne sammenhæng ikke tales om repræsentativitet og andre statistiske krav til et kvantitativt
materiale, som f.eks. en vis population og specifikke populationsudvalgskriterier.
Den anlagte systemteoretiske ramme, hvori metodedesignet skal ses, er i sit udgangspunkt i
overensstemmelse med denne tænkning (sådan som jeg har fremstillet min konstruktion af
systemteorien). Sagt med andre ord betragter jeg systemteorien som et forsøg på at tænke disse
traditioner sammen for at kunne berige iagttagelsesperspektiverne.330
Med den humanistiske tilgang til den empiriske undersøgelse vil jeg som iagttageren (forskeren) få
mulighed for at konstruere et (mit) billede af det empiriske fokusfelt, som det netop fremtræder for
mig som iagttager (forsker), - og dette vel at mærke ud fra et ekspliciteret metodedesign.
Konkret er hensigten med det valgte metodedesign at opnå større indsigt i pbc-brugen og dennes
indflydelse på undervisning og læring (kommunikation og erkendelse),- og hertil er antagelsen som
nævnt, at en flerdimensionel kvalitativ tilgang kan levere informationer, der følgelig kan bidrage
frugtbart til en konstruktion af den observerede realitet. At forsøge at applikere systemteorien på det
konkrete empiriske felt er en opgave for sig, eller måske snarere en tillægsopgave til ovennævnte,
og under alle omstændigheder en udfordring.
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2.2. Systemteoretisk metode
Min tilgang til den empiriske forskning kan betragtes som eksperimentel, i den forstand at jeg ikke
med det valgte såkaldte følgeforskningsdesign kan henføre dette direkte til de traditionelle
betegnelser som etnometodologi 331, etnologiske, etnografiske332 eller antropologiske tilgange til
virkeligheden333 og heller ikke til traditionel såkaldt klasserumsforskning, aktionsforskning334 eller
evalueringsforskning335, idet det anlagte systemteoretiske udgangspunkt er, som beskrevet, et andet.
Jeg vil ikke her gå ind i en komparativ analyse af de nævnte tilgange, idet det ligger uden for
afhandlingens rammer, men blot nævne, at der er tale om feltforskning i betydningen at gøre brug af
undersøgelsesmetoder (designets delkomponenter), der med det præsenterede systemteoretiske
iagttagerperspektiv, og med dette som udgangspunkt giver mulighed for via iagttagelsesoptikken at
reducere den empiriske kompleksitet. Denne tilgang til feltforskning adskiller sig fra retninger, der
mener sig i stand til at kunne kortlægge genstandsfeltet ved at kombinere forskellige kvalitative
tilgange og medvirke til frembringelse af ”en skildring af den faktiske virkelighed” 336, har jeg som
konsekvens af systemteorivalg forkastet, idet pointen her er, at virkeligheden bliver til, når den
iagttages. Det betyder med andre ord, at mit udgangspunkt er, at genstandsfeltet (virkeligheden,
verden) er, som det er, og enhver skildring af det empiriske genstandfelt er iagttagerafhængig,
hvilket betyder, at der ikke findes en ”faktisk virkelighed”, med mindre denne udelukkende
relateres til den konkrete iagttager, der netop har skildret ’sin virkelighed’.
Det betyder ikke, at der ikke kan være en ide med at iagttage virkeligheden, realiteten, verden eller
som nævnt det aktuelle empiriske genstandsfelt. Jeg har blot som udgangspunkt, at det er under
disse iagttagerafhængige betingelser, jeg opererer, og nærer ingen intentioner om at beskrive ”den
faktiske virkelighed” i forståelsen ’universelt gældende beskrivelse’ uafhængig af iagttager.
Genstandsfeltet iagttages ikke ud fra begreber som aktør og handling, men som sociale og psykiske
systemer - som kommunikation og handlinger og det i lukkede autopoietiske systemer.337
”Et socialt system konstituerer sig følgelig som et handlingssystem, men
derved må det forudsætte den kommunikative kontekst for handling; begge
dele, altså både handling og kommunikation, er nødvendige, og begge må
løbende virke sammen for at muliggøre reproduktionen ud fra
reproduktionens elementer.”338
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Med andre ord er mit udgangspunkt, at det er via kommunikation, jeg som forsker kan opnå viden
om genstandsfeltet, hvilket også gælder, når det drejer sig om handlinger. Når det drejer sig om
handlinger, må forskeren spørge til disse, dvs. handlinger kan i sidste ende kun ’belyses’ via
kommunikation. Iagttageren må således spørge til genstandsfeltets specifikke handlinger for at blive
klogere på disse iagttagne handlinger. Med følgende citat mener jeg, at mit forehavende kan
forankres i systemteorien:
” Man kan analysere udsagn, udforske dem i deres tidslige, saglige og
sociale meningsforhold, man kan i detaljen danne stadig mindre
meningsenheder helt ind til inder-horisontens endeløse dybde – men alt
dette kan kun ske gennem kommunikation, altså på en tidsforbrugende og
social fordringsfuld måde." 339
Metodedesignet anvender ikke hidtil ukendte metodekomponenter, men udelukkende kendte
informationsindsamlingsmetoder som f.eks. observationer, interview, skriftlige spørgsmål,
forskellige typer af udfyldningsskemaer og essayproduktion. Det, der kan siges at være ’nyt’ i
denne sammenhæng, er, at systemteorien søges applikeret på designet.
Det betyder for det første, at min tilgang til feltet adskiller sig fra de nævnte ’traditionelle’ tilgange,
da jeg ikke opererer med, at en iagttager (forsker) kan indtage en position, hvor udgangspunktet er
ideen om at være ’sendt fra månen’ som en slags tabula rasa. Enhver iagttager er udstyret med
forventningsstrukturer, der gør dette umuligt. For det andet kan en iagttager ikke indtage en
position, hvorfra Verden, Realiteten eller Virkeligheden kan beskrives. En sådan position findes
ikke, - og det hjælper f.eks. ikke med hverken spidsfindige trianguleringsmetoder, voluminøse
videoovervågningssystemer eller en tidsmæssig ekstension af undersøgelsen.
I den forbindelse skal nævnes, at det er meget begrænset, hvad der nationalt som internationalt
findes af empiriske undersøgelser udført i en systemteoretisk ramme. Med andre ord er det ganske
få artikler (og endnu ikke større værker), der omhandler metodedesign og metodediskussioner med
udgangspunkt i systemteorien. Når der yderligere bliver føjet søgekriterierne, undervisning og
læring til denne søgning, producerer søgemaskinerne ingen ’hits’. Søgninger (ultimo 2000) i de
internationale databaser340 viser, at der ikke er registreret litteratur, der specifikt omhandler dette
projekts interesser, hverken hvad angår det empiriske felt, pbc i undervisningen eller det
metodeudviklende felt, applikation af systemteorien på metode- og analyseapparat.

339
340

Luhmann, 2000, s. 206f
Jeg har med hjælp fra lektor, ph.d., DPB, Michael Søgaard Larsen søgt i CD Bildung, som anses for at være den bedste tyske kilde til tysk pædagogisk litteratur, i SSCI, som er den største internationale samfundsvidenskabelige database og i ERIC, som er den største internationale database
for det pædagogiske felt
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Der er registreret artikler, der på forskellig vis har forholdt sig til systemteorien set ud fra et
empirisk anvendelsesperspektiv341, men der er ikke på nuværende tidspunkt registreret
forskningsprojekter i de nævnte databaser, som dette følgeforskningsprojekt kunne lade sig
inspirere af.
Udgangspunktet for den følgende konstruktion af et følgeforskningsdesign er, at systemteori og
metode må ses i sammenhæng. Det valgte metodedesign vil som alle andre tænkelige
metodedesign ikke kunne beskrive Verden, Virkeligheden, Realiteten. Det, jeg kan, er at beskrive
en realitet, netop den som mit metodedesign giver mulighed for, ud fra det systemteoretiske
fundament, dette er bygget på.
F.eks. er udgangspunktet bl.a. i begreberne 1. og 2. ordens iagttagelsesperspektiv et billede på en
sådan sammenhæng. Enhver iagttagelse implicerer iagttageren selv, og en iagttagers iagttagelser vil
af en anden iagttager eller af iagttageren selv på et andet tidspunkt være bundet til iagttageren.
Realiteten vil følgelig beskrives ud fra det aktuelle iagttagerperspektiv, hvorfor realiteten i
princippet fremtræder forskelligt alt efter iagttager (system).
Alle iagttagelser er 1. ordens iagttagelser, og derudover kan iagttagelser være af 2. orden, hvilket er
tilfældet, når iagttager så at sige fjerner fødderne fra det sted, hvor de var placeret ved 1. ordens
iagttagelsen, for derved at kunne iagttage noget, som ikke kunne iagttages fra det sted, hvor 1.
ordens iagttagelsen blev foretaget. 2. ordens iagttagelser kan være iagttagelser, udført af det
system, der udførte 1. ordens iagttagelsen, men kan også være udført af et system, der blot iagttager
en iagttager. Med andre ord kan en 2. ordens iagttagelse knytte sig til systemets egen 1. ordens
iagttagelse (en selviagttagelse) eller til et iagttaget systems 1. ordens iagttagelser (som i princippet
kan være 2. ordens iagttagelser, jf. refleksiv kommunikation). Der er med denne forståelse altid tale
om 1. og 2. ordens iagttagelser og ikke 3. ordens iagttagelse som resultat af en iagttagelse af en 2.
ordens iagttagelse osv., idet en 2. ordens iagttagelse altid også vil være en 1. ordens iagttagelse, og
derfor er det ikke nødvendigt at udvide antallet af ordener på dette niveau.342
Projektet har som et udgangspunkt, at det er elever og lærere som deltagere, i betydningen, at de
stiller hver deres kompleksitet til rådighed for det sociale system (undervisning) i forbindelse med
udviklingen af konkrete IT-anvendelsesmuligheder.
Dette indebærer, at undervisning, iagttaget som den særlige kommunikation, som intenderer
forandring, er i fokus. Kultur iagttages som det fælles forståelsesreservoir, der stiller sig til rådighed
for kommunikationen, som selv kun er mulig (at opretholde), fordi der findes et fælles

341
342

Cetina, K.K., 1992, Wagner, G. et al., 1992, Münster, H-P., 1997, Vandersteten, R., 2000
Qvortrup, 1998, s. 169ff: En bemærkning: Qvortrup introducerer en 3. ordens iagttagelse, som knytter sig til kommunikationens omverden. Hvor 1.
ordens iagttagelser går på den meddelendes og adressats kommunikative selektioner (selektion af henholdsvis information, meddelelse og forståelse), 2. ordens iagttagelser går på iagttagelser af hinandens selektionskriterier, (kommunikation om kommunikation) dvs. de personrelaterede selektionskriterier (f.eks. iagttager, adressat, den meddelende, for at forstå den meddelendes personlige hensigter), og 3. ordens iagttagelser er så de
iagttagelser, der knytter sig til kriterierne for 2. ordens iagttagelser, det Qvortrup kalder de institutionelle rammer. Her vil jeg henvise til de intro-
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forståelsesreservoir. 343 Med andre ord kan kultur karakteriseres som det kit, der gør kommunikation
mulig at opretholde og dermed aktualiserer temaer ud af en horisont af aktualiserbare temaer.
Klassen, gruppen, parret betragtes som sociale systemer, som opererer i, konstituerer, reproducerer
og opretholder sig selv via kommunikation. Undervisning vil derfor, som det tidligere er beskrevet,
omfatte såvel traditionel klasseundervisning som elevers arbejde i grupper, og de nævnte
undervisningsrelaterede aktiviteter er f.eks. den snack-baserede logbogsanvendelse i forbindelse
med den daglige undervisning, herunder hjemmearbejdsplanlægning mm.
Udgangspunktet er følgelig, at kommunikation og handling i de iagttagede sociale systemer er dét,
der kan undersøges, og at sociale systemer ikke er et analytisk udgangspunkt for en analyse af
psykiske systemer og omvendt. Bevidstheden, tanker, følelser, fornemmelser og lignende forlader,
som beskrevet, ikke det psykiske system. Derfor er der ikke tale om, at psykiske systemer via
kommunikationen meddeler deres tanker, idet systemer er operativt lukkede, selvreferentielle og
autopoietiske. Da psykiske systemer og sociale systemer opererer i, konstituerer, reproducerer og
opretholder sig selv henholdsvis via tanker og via kommunikation, må en undersøgelsesmetode og
deraf følgende resultater, der tager sit forskningsmæssige udgangspunkt i en sådan teoretiske
ramme, beskrives som konstruktioner af det iagttagbare, dvs. ’den aktuelle virkelighed’ og i
konstruktionen af, hvad opmærksomheden søges rettet mod.
Følgeforskningsmetoden, som efterfølgende vil blive beskrevet delkomponent for delkomponent,
tager afsæt i den konstruktivismeretning, der er blevet præsenteret under betegnelse operativ
konstruktivisme.
Den optik, hvormed jeg iagttager fænomenerne, skal derfor forstås som én måde at konstruere et
metodekoncept på og efterfølgende fortolke de indkomne informationer, hvor præmisserne i denne
sammenhæng er min viden, værdier, blinde pletter, min forventningshorisont.
Begrebet empiri er derfor primært ét udtryk for ét iagttagelsesperspektiv og dermed en konstruktion.
Jeg iagttager som nævnt den metode, jeg har valgt at bruge til indsamling af information i
genstandsfeltet som en konstruktion. Den indsamlede information er at betragte som en empirisk
konstruktion, som nødvendigvis kun relaterer til den valgte metode og dermed til den optik, der er
anlagt af mig. Den efterfølgende tolkningskonstruktion344 er med udgangspunkt i den anvendte teori
om operativ konstruktivisme ét iagttagelsesperspektiv, - andre ville med andre metoder
sandsynligvis arbejde med en anden empiri- og fortolkningskonstruktion. Derfor er det væsentligt
for den forskningsmæssige procedure at fremlægge de anvendte metoder i detaljer samt de
tilhørende teoretiske overvejelser.

ducerede begreber rolle, attributioner, sociale systemer, organisationer, institutioner, koder, programmer og specielt til begrebet forventningshorisont.
343
Qvortrup, 1994, s 58f
344
Med den anlagte teoriramme er det ret beset dobbelt konfekt både at nævne konstruktion og tolkning, idet en tolkning, er en konstruktion.
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Jeg vil nu vende mig mod de konkrete følgeforskningsaktiviteter i den 3-årige periode, hvor jeg har
fulgt elever og lærere. Som det vil fremgå, er der tale om ’nedslag’ hen over denne tidsperiode,
hvilket bl.a. fremgår af bilag 2.

102

Helle Mathiasen
Personlige bærbare computere i undervisningen

IV. Følgeforskningsdesign
Indledningsvis præsenteres tre oversigtsfigurer, der ud fra hvert deres perspektiv illustrerer
følgeforskningsdesignets valg af informationsindsamlingsmetoder. De enkelte metoder,
efterfølgende kaldet delkomponenter i forskningsdesignet, er brugt på forskellige tidspunkter i løbet
af de tre år, hvor følgeforskningen har stået på. Det første perspektiv, der præsenteres, er det, jeg
kalder følgeforskningsdesignet i et tidsperspektiv. Her er de enkelte delkomponenter opstillet i en
kronologisk følge fra skoleåret 98/99 til 00/01. Der er tale om en oplistning af anvendte
delkomponenter inden for hvert af de tre år.
Det næste perspektiv på følgeforskningsdesignet er kaldt følgeforskningsdesignet i et overordnet
tematisk perspektiv, hvilket skal tjene til at få et billede af de temaer, der er valgt som
omdrejningspunkter for den empiriske undersøgelse.
Det sidste perspektiv er kaldt et repræsentationsperspektiv, hvor begrebet repræsentation er brugt i
forståelsen, hvor mange er repræsenteret af genstandsfeltets mulige repræsentanter (elever og
lærere), spørgsmålet er således, om det drejer sig om ’de udvalgte’ henholdsvis ’alle’ elever/lærere i
pbc-klassen 98x, med andre ord er det anvendelsen af det, jeg vil definere som selektiv
repræsentation af genstandsfeltet henholdsvis fuld repræsentation af genstandsfeltet til
informationsindsamlingsmetoden, der ligger til grund for dette perspektiv. Den uddybende
præsentation af selve følgeforskningsdesignets delkomponenter er placeret under det tredje og
sidstnævnte perspektiv, hvilket betyder, at de enkelte typer af informationsindsamlingsmetoder er
kategoriseret i selektiv repræsentation af genstandsfeltet og fuld repræsentation af genstandsfeltet.
Der ligger primært en praktisk begrundelse bag dette valg af selve præsentationen af
følgeforskningsdesignets delkomponenter.
Først vil jeg som nævnt præsentere de tre oversigter i den anførte rækkefølge, med det formål at
give et overblik over de forskellige indgangsvinkler til følgeforskningsdesignet.

1. Følgeforskningsdesignet i oversigtsform
Med hensyn til oversigtsfiguren, der illustrerer tidsperspektivet, er følgeforskningsdesignets
delkomponenter, som nævnt, angivet som typer af indsamlingsmetoder. Disse metoder, som
benævnes essays, observationer, interviews, skriftlige spørgsmål (skrift. Spg.-mål), mundtlige
spørgsmål (mundt.spg) samt udfyldning af matricer/ skemaer, er angivet i kronologisk rækkefølge
inden for det enkelte skoleår.
I 1x, dvs. skoleåret 98/99, startede jeg følgeforskningsprojektet med observationer i pbc-klassen,
98x, derefter fulgte essayopgaver til elever og lærere samt flere observationer. Senere på året
indsamlede jeg information i form af elever og læreres maillister/optælling og kategorisering.
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Efterfølgende drejede det sig om elevernes matrixudfyldning vedrørende programbrug og
anvendelsesomfang (’Art og Omfang’). Herefter fulgte flere observationer af undervisningen, og
skoleåret 98/99 blev afsluttet med interview af udvalgte elever, enkeltvis og i grupper. Denne
oversigt set i et tidsperspektiv er illustreret i nedenstående figur, for hvert af skoleårene 98/99,
99/00 og 00/01, der ikke er identiske, hvad angår brug af delkomponenter og rækkefølge. Hvert år
starter med angivelse af følgeforskningsaktiviteter i august og slutter med forskningsaktiviteter
senest i juni. Der er tale om, at der alle tre år har været en stadigt tilbagevendende
informationsindsamling, hvad angår enkelte af følgeforskningsdesignets delkomponenter, og nye er
koblet på.
En udførlig beskrivelse af følgeforskningsdesignets delkomponenter set i et tidsmæssigt perspektiv
er beskrevet i bilag 2, hvor delkomponenterne er oplistet i kronologisk rækkefølge således, at det
skulle være muligt at danne sig et indtryk af metodetyper og deres specifikke tidsmæssige
placering. Derudover er der tilføjet en kronologisk indeksering, som senere vil blive brugt til at
relatere ’findings’ i den empiriske undersøgelse til de enkelte delkomponenter i
følgeforskningsdesignet.
1x, fra august 1998
observationer
essay
essay
observationer, klassen, frikvarter
observationer, klassen, frikvarter
optælling, komm.svolumen og -type
matrixudfyldn, programbrug,’art og omfang’
observationer, klassen
interview, elever
gruppeinterview, elever

2x

3x, til juni, 2001

mundt.spg. i klassen
mundt.spg., lærerne
essay
observationer, klassen, grupper
interviews, lærere
gruppeinterview, lærere
observationer, klassen, grupper
optælling, komm.svolumen og -type
matrixudfyldn,’art og omfang’
skrift. spg.-mål

skrift. spg.-mål
s krift. spg.-mål
skrift. spg.-mål
mundt. spg. i klassen
observationer, klassen
interviews, elever
gruppeinterview,lærere
mundt.spg, lærere
observation, klassen
optælling

skrift. spg.-mål

mailkomm.type og

observationer, klassen
interviews, lærere
essay

indholdskat. komm.volumen og -type
matrixudfyldn, ’art og omfang’
essay

juni
Figur 2.

Følgeforskningsdesign, i et tidsperspektiv

Ud over ovenstående kronologiske oversigt vil jeg herefter præsentere en tematisk oversigt i form af
en figur, hvis formål er at give et billede af de overordnede temaer, som er i fokus under den
treårige periode, hvor følgeforskningsdesignet er blevet anvendt. Udgangspunktet er pbcanvendelse, som tematiseres ud fra et kommunikationsperspektiv, et læringsperspektiv og et
anvendelsesperspektiv, ’kontekst/programmel/omfang-perspektiv’. I forbindelse med
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kommunikationsperspektivet skelnes mellem snack og interaktion, og inden for snack skelnes
mellem en anvendelse, der fokuserer på mailaktivitet på den ene side og klassedatabaseaktiviteter
på den anden side. Denne skelnen kan igen differentieres, hvilket vil blive beskrevet i afsnittet
omhandlende delkomponenten kommunikationstyper og indholdskategorier samt delkomponenten
klassebasefunktioner.
Da det drejer sig om et følgeforskningsdesign, ligger der indbygget i de enkelte temaer et
udviklings- og ændringsperspektiv, hvilket figurens vandrette pil skal illustrere.
Ud over at spørge direkte til udvikling og ændring i pbc-anvendelsen over tid i flere af de nævnte
informationsindsamlingsmetoder, er specifikke delkomponeneter som nævnt gentaget i hvert af de
tre år, som elever og lærere følges.
Delkomponenterne, kaldet essays, har i et vist omfang karakter af at gå på tværs af de her anlagte
overordnede temaer.

Pbc-anvendelse

Kommunikationsvolumen og
-typer (adressattyper)
i snack

indholdskategorier
og
volumen

programmeltyper,
anvendelsesomfang,
fag og sted

læring, lærestrategier

logbog/klassedatabase

1x

Figur 3.

kommunikationskategorier i
interaktionssystemer

3x, udvikling/ændring

Følgeforskningsdesign i et tematisk perspektiv

Den sidste distinktion, selektiv repræsentation af genstandsfeltet /fuld repræsentation af
genstandsfeltet, er den valgte ramme, hvori de enkelte delkomponenter, det vil sige de enkelte
undersøgelsesmetoder med tilhørende tema i følgeforskningsdesignet, som nævnt vil blive
præsenteret. For at give et indledningsvist billede af designet, ud fra tilgangen selektiv
repræsentation af genstandsfeltet /fuld repræsentation af genstandsfeltet er efterfølgende figur
medtaget. Under selektiv repræsentation af genstandsfeltet tilgangen er medtaget delkomponenter,
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der inddrager dele af det samlede elev- og lærerantal i 98x. Når der observeres, er der f.eks. kun tale
om et udsnit af elever, idet iagttager er underlagt begrænsninger på grund af iagttagerposition i det
fysiske rum. Med hensyn til interview er der ligeledes tale om inddragelse af dele af det samlede
elev- og lærerantal i 98x. Med hensyn til interview er der tale om valgkriterier, mens der ved
observationer er tale om iagttagerpositionsvalg, hvilket efterfølgende afgør, hvem der kan iagttages.
Dette vil blive uddybet under afsnittene om henholdsvis interview og observationer.
Under tilgangen: fuld repræsentation af genstandsfeltet er anført følgeforskningens delkomponenter,
der har til hensigt at inddrage alle elever (lærere). Det drejer sig om samtlige skriftlige spørgsmål,
mailbaserede som interaktionsproducerede. Med hensyn til de mundtlige spørgsmål er disse
kategoriseret som fuld repræsentation af genstandsfeltet, idet alle elever (lærere) i princippet kan
være til stede og kunne give deres bidrag.
’Få og alle’ – tilgange

Selektiv repræsentation af genstandsfeltet:
Observationer
Interviews

Figur 4.

Fuld repræsentation af genstandsfeltet :
Matrixudfyldning
Mailkategorisering
Essays
Skriftlige spørgsmål
Mundtlige spørgsmål

Følgeforskningsdesign i et repræsentationsperspektiv

I den følgende gennemgang vil hver af de nævnte tilgange blive beskrevet ud fra de tre perspektiver
tid, tema og repræsentation. Beskrivelsen af hver enkelt delkomponent vil blive suppleret med en
begrundelse for delkomponentdesignet samt med hvilken hensigt, designkomponenten er tænkt at
skulle berige problemstillingen.

2. Tilgang: Selektiv repræsentation af genstandsfeltet
Den ’selektive repræsentation af genstandsfeltet’ vil som nævnt fremstå som den del af designet,
hvor udvalgte elever og lærere er i fokus. Disse valg er foretaget ud fra specifikke kriterier, som vil
blive ekspliciteret under de enkelte følgeforskningsdesigndelkomponenter.
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2.1. Observationer
Intentionen med observationsskemaet, bilag 3, er at iagttage kommunikation345 og handling i
klassebaseret undervisning, som er den organisationsform, der er dagligdagen i gymnasiet og for
98x. Skemaet er primært brugt i forbindelse med klasseorganiseret undervisning.
I bilag 3 er der i oversigtsform gjort rede for de enkelte søjler i skemaet, hvilket konkret drejer sig
om tidsregistrering, iagttagelse af fire kommunikationskategorier samt iagttagelse af pbcbrug/programmeltyper. Observationsskemaet er opbygget som en matrix, hvor tidsintervaller på 5
minutter udgør den lodrette akse, og fire kommunikationskategorier samt pbc-brug/programmeltype
udgør den vandrette akse. Et eksempel på et udfyldt observationsskema kan ses i bilag 4. Elever i
98x hedder som nævnt i læsevejledningen x med kontekstafhængig indeksering, hvilket jeg i det
følgende vil uddybe.
Det overordnede metodiske udgangspunkt, som er forankret i den systemteoretiske ramme, gør det
muligt at definere et iagttagelsespunkt346, ’I’, hvorfra iagttagelserne registreres. Dette valg af ’I’punkt som et ’ikke-universelt’ iagttagelsespunkt, men blot ét ’iagttagelsespunkt’ er den logiske
konsekvens af, at en iagttager kun kan iagttage det, der rettes opmærksomhed mod. Med andre ord,
en iagttager vil aldrig kunne ’kortlægge klasserummets’ kommunikationer og handlinger, dertil er
det sociale system for komplekst. I det anvendte observationsskema opereres der med ét
iagttagelsespunkt, hvilket følgelig er afgørende for de rent fysiske begrænsninger, der opstår, når en
iagttager placeres ét sted. Men da udgangspunktet som tidligere nævnt er, at selv med f.eks.
videoovervågning ved hver enkelt elev i klassen, tapning af elevernes logfiler, diverse
videokameraer placeret rundt om i klassen i fugleperspektiv osv., vil der stadig blot være tale om
iagttagelsespunkter, som ikke vil kunne være leveringsdygtige i en kortlægning af den empiriske
kompleksitet. Som en konsekvens af denne tænkning er observationsskemaet, bilag 3, et forsøg på
at reducere kompleksiteten ved at udpege iagttagelsespunkt og at rette opmærksomheden på
kommunikationskategorier og pbc-baserede handlinger. Iagttagelser skal kategoriseres ud fra
kommunikationskategorierne ’ikke -e -tilkoblingskommunikation’,
’undervisningstilslutningskommunikation ’, ’refleksiv kommunikation’, ’monolog’ og pbc-brug i
betydningen anvendt programmeltype. Disse kategorier vil blive præsenteret i det følgende afsnit.

2.1.1. Tema: Kommunikationskategorier og pbc-anvendelse
Observationsskemaet indeholder som nævnt fire kommunikationskategorier, repræsenteret ved hver
deres søjle, hvor tiden inddeler søjlerne i 5-minutters intervaller. Derudover har skemaet en søjle til
registrering af pbc-brug samt søjlen, der angiver tiden i 5-minutters intervaller.
345
346

Som tidligere nævnt, den del af kommunikationen, der er iagttagbar
Begreberne iagttagelse og observation vil fremover blive betragtet som synonymer (en skelnen og betegnen). Dette som en konsekvens af Luhmanns egen oversættelse af iagttagende systemer til engelsk, observing systems.

107

Helle Mathiasen
Personlige bærbare computere i undervisningen

Selve angivelsen inden for kommunikationssøjlerne foregår ved at notere symbolerne x1-x22, under forudsætning af, at der den aktuelle dag har været et fremmøde i 98x på 22 elever. Hver elev
får tilskrevet et ’x med indeks’. Det er dog kun et symbol, der anvendes i den aktuelle lektion, der
observeres. Lektionen efter kan foregå i et andet lokale, hvor der hæftes nye indekser på de enkelte
x’er (eleverne har således ikke fået tildelt et specifikt indeks i den treårige periode, idet ærindet her
ikke er en longitudinel undersøgelse af enkelte unikke psykiske systemer, men handlinger i det
iagttagne sociale system). Bilag 5 giver et eksempel på kontekst og indeksering, hvor eleverne, x1x12 (de elever, hvor pbc-skærmene er mulige at iagttage, L er symbolet for læreren, og I er
observatørens iagttagelsespunkt. Eleverne, x1-x 22 sidder rundt om borde (der er ikke faste pladser
så x2 kan i næste lektion, næste fag, næste dag have skiftet plads flere gange).
Læreren har sit bord, hvor der ved siden af, i det afbildede lokale i bilag 5, er endnu et bord til bl.a.
pbc og materialer. Nederst i venstre hjørne er der en storskærm, - (som ikke er større, end at de
bagerste har svært ved at se, hvad der foregår.)
I nogle faglokaler er bordopstillingen i form af rækker parallelt med kateder og tavle eller i form af
en ydre og en indre ’hestesko’.
Eleverne sidder således placeret i enten ’øer’, rækker eller hesteskoformationer. I lokaler med øer er
der nettilgang via indbyggede kabler, i de to andre bordopstillingslokaler er der netadgang, men
ikke for alle, hvis ikke læreren medbringer den fornødne teknik i form af ledninger mm.
Observationsskemaet er på sin vis mangefacetteret i betydningen, at skemaet kan opfattes som en
tredimensional beskrivelsesform. Skemaet giver mulighed for at registrere pbc-brug,
kommunikation og tid i samme skema. Ideen har været at forsøge at få et billede af, hvad eleverne
bruger deres pbc til i forbindelse med den konkrete undervisning i klassen, og hvordan/om elevens
pbc-brug faciliterer undervisningen.
De valgte kommunikationskategorier er inspireret af systemteoriens kommunikationsbegreb og
mine første observationer i klassen, som er blevet foretaget i efteråret 1998. Valget af de fire
kommunikationskategorier er i den forstand et forsøg på at operationalisere det anvendte
kommunikationsbegreb, eller sagt på en anden måde; et forsøg på at applikere systemteorien på en
empirisk kompleksitet med det formål at kunne udsige noget om elevernes pbc-brug i
undervisningen, og dermed om pbc-brug faciliterer den undervisningsmæssige kommunikation.
Mine forventninger til kommunikationskategorierne har været, at den refleksive kommunikation
kunne fremstå med større volumen i forhold til tid, idet brugen af pbc kunne give andre
muligheder/tilgange til et fagligt stof end den gængse ’bog til faget’. Lidt naivt kunne mine
forventninger formuleres som, at adgangen til alternative informationer via pbc-brugen ville
producere flere ’forundringsspørgsmål’. Spørgsmål som f.eks., hvordan kan det være, at emnet
bliver behandlet på den måde i ’bogen til faget’, når der findes versioner af temaet på nettet, der er
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markant anderledes, hvorfor begrundes dette og hint på denne måde i den danske artikel, når
nyhedsmedier på nettet fokuserer på andre begrundelsestemaer osv. Dette kunne betyde, at den
refleksive kommunikation, (de e-tilkoblingshandlinger, der er karakteriseret ved at være refleksive)
fik frugtbare vilkår, i den forstand at undervisningens tema har mulighed for at kunne fastholdes og
udfoldes. Dette udgangspunkt er via de indledende observationer blevet differentieret således, at der
ud over den refleksive kommunikation er tilføjet tre andre kommunikationskategorier: ’ikke-etilkoblings’-kommunikation , ’undervisningstilslutnings’-kommunikation (e-tilkoblingshandlinger
rettet mod undervisningen - og dermed undervisningens tema) og ’monolog, Lærer eller Elev’.
Udgangspunktet for samtlige kommunikationskategorier har, som behandlet i del II og del III,
været, at det, der kan iagttages, er e-tilkoblinger, dvs. meddelelseshandlinger, her relateret til
undervisningen.
Når det drejer sig om tilslutningskommunikation, handler det om at holde sig til det introducerede
tema. De enkelte bidrag til dette tema er underlagt temaet; som tidligere citeret, diskriminerer
temaet bidragene og dermed også bidragyderne347. F.eks kan der inden for kategorien
’undervisningstilslutnings’-kommunikation tegne sig et billede, der viser, at det er de samme elever,
der svarer på lærerens spørgsmål inden for det anlagte tema, og at det ikke er alle, der bidrager.
De aktuelle lærere præsenteres efter en lektion for det udfyldte observationsskema og kan derefter
knytte kommentarer til mine observationsregistreringer.

2.1.2. Diskussion af observationsmetode
Denne delkomponent i følgeforskningsdesignet skal primært bruges til at danne sig et billede af en
undervisningskontekst, hvor pbc-brug er et vilkår. Der er ikke tale om en kortlægning af det
empiriske felt, men udelukkende om registrering af kommunikationskategorier og pbc-brug.
Iagttagerens (min) fysiske placering afgør, hvor meget og hvad der kan iagttages og registreres i
observationsskemaet. Iagttageren registrerer inden for seks søjler løbende, idet udgangspunktet er,
at en iagttager til enhver tid vil kunne iagttage og registrere, hvad iagttageren retter sin
opmærksomhed mod (og kun det). Med andre ord er konstruktionen af denne delkomponent til
metodedesignet blot en konsekvens af det systemteoretiske udgangspunkt. Det kan så efterfølgende
anfægtes som værende uinteressant, hvad en iagttager ud fra en konkret fysisk placering kan nå at
forholde sig til, dvs. fortolke og registrere. En forkastelse af denne type empiriindsamling på
grundlag af en suverænt selekterende iagttager kan begrundes ud fra et positivistisk paradigme, men
i den systemteoretiske ramme kan det formuleres som en præmis for enhver iagttagelse. Når det
nævnes, at lærerne kan knytte kommentarer til et udfyldt observationsskema for hans eller hendes

347

Luhmann, 2000, s. 196
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netop afsluttende undervisning er disse ikke medtaget i et trianguleringsøjemed, men primært for at
få et billede af, om skemaet har en udsagnskraft, og hvori den består.
Denne metode er som nævnt en delkomponent i følgeforskningsdesignet, hvilket konkret betyder, at
observationerne kobles med andre delkomponenters konstruktion af den empiriske realitet. Dette er
ikke for at formulere sandheder, men for at se, om de observerede fænomener kan iagttages og
uddybes set ud fra andre perspektiver og i andre sammenhænge. Kombineringen af de forskellige,
anvendte delkomponenter er et forsøg på at iagttage den empiriske realitet ud fra forskellige
perspektiver og i forskellige kontekster.

2.2. Interviews
Udgangspunkt har her været, at interviewtekster (transskriberede interview) skal opfattes som
tekster. Med andre ord er en interviewtekst forskellig fra selve interviewet, interaktionssystemet,
hvori forsker og interviewede er deltagere, idet en tekst i den forbindelse kan iagttages som ikke
afhængig af tid/sted. Interviewet er en interaktionskontekst, hvor tid og sted er afgørende parametre,
mens teksten, når denne iagttages/fortolkes af forskeren, kan opfattes som et udbredelsesmedie.
Teksten er et udtryk for kommunikationsenhedens to første selektioner, og forskerens valg af
forståelse er den tredje selektion. Forskeren har med dette perspektiv ikke en særlig position, hvad
angår teksttolkning, uanset den kendsgerning, at forskeren har udført interviewene. Det eneste, der
kan siges, er, at forskeren har mulighed for at iagttage egne 1. ordens iagttagelser, og samtidig kan
denne mulighed, når den ikke aktualiseres, være den blinde plet, der fortsætter sin indflydelse på
iagttagelserne.
Som tidligere nævnt er der tale om forskerens konstruktion af en observeret realitet, her
interviewteksten. Jeg har indledningsvis defineret min brug af begrebet selektiv repræsentation af
genstandsfeltet tilgang og vil her nævne, at der ikke er lighed mellem Kvales ”Kvalitative
forskningsinterview” og det, jeg kalder interview, ud fra en selektiv repræsentation af
genstandsfeltet. Det beror på den grundlæggende opfattelse hos Kvale af ideen om aktører/subjekter
og ideen om at kunne komme ’ind under huden’ på den interviewede i den efterfølgende tolkning.
Kvale mener ikke, at Luhmanns systemteori kan tænkes sammen med hans egen definition af
kvalitative forskningsinterview, idet Luhmann ikke har aktører/subjekter med i sin teori, hvilket
Kvale arbejder med.348 Da mit udgangspunkt har været, at tanker ikke forlader bevidstheden som
tanker, har jeg så at sige kun kommunikation og handling at rette min opmærksomhed imod. Den
tolkning, dette kan udmønte sig i, er derfor min konstruktion. Jeg har forsøgt at iagttage iagttagelser
af iagttagelser, med andre ord iagttage elever og læreres udsagn som udtryk for 2. ordens
iagttageser. Det er derfor ikke elever og læreres tanker, der iagttages i en interviewtekst, men udtryk
348

Ud over at kunne henvise til Kvale, 1997, vil jeg nævne et møde med Kvale i forbindelse med deltagelse i hans kursus på Århus Universitet om
Kvalitative forskningsinterview, 1998.
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for efterrationaliseringer. Selve teksten stiller sig blot til rådighed for fortolkning, og de valgte
ledeforskelle, der tilskrives teksten, vil nødvendigvis determinere fortolkningen.
Forskningsdesignet har som delkomponenter både enkeltinterviews og gruppeinterviews, hvilket
skal begrundes ud fra en forestilling om, at socialitetsformer har betydning for kommunikationen.
Et tema kan f.eks. beriges ved at flere, når det gælder gruppeinterview, kan stille sig til rådighed for
kommunikationen. Begrebet berigelse er her anvendt i betydningen, at der er flere personer, der
stiller deres kompleksitet til rådighed i forhold til enkeltinterview, hvor et tema måske bliver udtømt
hurtigere, idet der ikke er andre end interviewer og interviewede til at opretholde kommunikationen.
Omvendt kan deltagerne i et gruppeinterview afskære bidrag til temaet ved de roller og
attributioner, der er i spil i det aktuelle sociale system, som gruppeinterviewet udgør. Der er med
andre ord tale om forskellige sociale systemer og dermed om forskellige konditioner. Det skal
sluttelig pointeres, at forskeren selv er en del af det sociale system, der er aktuelt i den konkrete
interviewsituation, og derfor ikke i en position, der gør det muligt at udgøre en suverænitet.
Med hensyn til valg af elever til interview i 1x og 3x har jeg valgt de samme fire elever, og disse
blev valgt i 1x, fordi de kunne tilskrives de valgte baggrundsparametre, som følgelig vil blive
beskrevet.
Kriterierne for valg af de fire elever til enkeltinterviewene har været, at de skulle repræsentere
begge køn, uden af den grund at bruge forskelsmarkeringen køn som gennemgående ledeforskel.
Derudover skulle de fire interviewpersoner have udtrykt, at de havde forskellige IT-færdigheder og
IT- viden før starten i pbc-klassen.
De valgte interviewpersoner til enkeltinterview kan placeres i nedenstående matrix. Baggrunden for
udvælgelsen skal hentes i det første møde med 98x, august 1998, hvor hver elev fortalte om deres
IT-færdighedsmæssige og IT-faglige viden ved starten af det treårige gymnasieforløb.
Da eleverne (og lærerne) er lovet anonymitet vil disse figurere som variablerne x med indeksering.

Køn

pige

dreng

x1

x2

x3

x4

IT-kundsskaber
IT-færdigheder &
IT-viden
ej IT-færdigheder &
IT-viden
Figur 5.

Matrix: Selektionsparametre
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Grunden til, at disse kriterier er valgt, har været et ønske om at iagttage forskellige iagttagelser og
forskellige iagttagelser af iagttagelser. Sagt på en anden måde, hvis der var grobund for et
kønsselektivt perspektiv, måtte dette kunne vise sig bl.a. her. Med hensyn til elevgruppeinterview
har jeg anvendt samme ’rettesnor’, hvad angår udvælgelse af deltagere. (Gruppeinterview og
observationer ville ligeledes kunne bidrage til dette tema).
Lærerinterviews er foretaget i 2x, hvor der har været tale om enkeltinterview og gruppeinterview
samt i 3x, hvor der har været tale om gruppeinterview. De udvalgte lærere til enkeltinterviews har
været blandt de lærere, hvor deres gennemførelse af undervisning tillige er blevet registeret i
observationsskemaer.
Interviews med elever henholdsvis lærere har i alle tilfælde været foretaget ud fra stort set samme
spørgerammer med den hensigt at kunne holde interviewforløbet til det valgte tema, og for at
kunne, få flere bidrag til samme tema i bestræbelserne på at kunne konstruere et billede af mulige
iagttagelser af pbc-anvendelser i undervisningen.

2.2.1. Elevinterviews, Tema: læring og pbc-anvendelse
I 1x blev de fire udvalgte elever enkeltvis interviewet, og derudover blev en gruppe på ni elever
valgt blandt resten af klassens elever, hvor der ikke var andre specifikke kriterier for deltagelse i
gruppeinterviewet. Der blev dog søgt en fordeling, hvor både piger og drenge fik mulighed for at
deltage, - dette gælder også for gruppeinterviewne i 1x og 3x. Formålet med disse interview med
temaet læring og pbc-anvendelse har været at kunne konstruere et billede af, hvad disse elever siger
om begrebet læring og på det grundlag at kunne spørge til deres brug af pbc i et læringsøjemed. Det
drejer sig om denundervisningsmæssige kommunikation, hvor de deltagende personer tildeles rollen
som elev.
I denne første interviewrunde har jeg valgt at spørge til selve begrebet læring som det første. Dette
af to grunde; for det første for at lade ’black-boxene få mulighed for at iagttage hinanden’ og så at
sige stille sig til rådighed for et ’nyt socialt system’ (elever og interviewer). For det andet fordi det
vil være hensigtsmæssigt at få ekspliciteret, hvad elever lægger i begrebet læring, idet dette er et
gennemgående tema i følgeforskningsdesignet. Selve spørgerammen, bilag 6, A har, - med
udgangspunkt i læringsbegrebet spørgsmålsformuleringer, der ud fra andre parametre som pbcanvendelse og betydning for kommunikation og læring, pbc-anvendelsesfordele, - ulemper, forhold
til lærere, krav til lærere og til undervisning med pbc og kønsspecifikke pbc-anvendelsesforskelle,
mulighed for at kunne iagttage andre indfaldsvinkler til pbc-brug i undervisningen. Tankegangen er
beskrevet i følgende eksempel, der ligger langt fra den aktuelle situation, men som måske kan
illustrere den indledende spørgerundes ide, idet læringsbegrebet iagttages ud fra forskellige vinkler,
hvilket kan illustreres med det fænomen, der gør sig gældende, når der skal ses genstande i mørke. I
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en sådan situation kan man lade blikket rette - ikke direkte mod genstanden - men lidt til siden, idet
genstanden derved kan fremstå tydeligere for iagttageren.349 Med andre ord har intentionen med
den indledende interviewrunde været at nærme mig genstandsfeltet ud fra forskellige pbcanvendelsesperspektiver, som efterfølgende er blevet vurderet som enten at være perspektiver at
følge i det fortsatte forskningsdesign eller perspektiver, der vurderes ikke at berige afhandlingens
formulerede opgave.
Ideen har således været at iagttage elevers iagttagelser og iagttagelser af iagttagelser af
læringsbegrebet ud fra forskellige perspektiver. Eksempelvis forskelsmarkeringer som
fordele/ulemper og facilitering/ikke facilitering af skriftlig/mundtlig kommunikation.
De samme spørgsmål, bilag 6, B, er stillet til elevgruppen med det formål at høre, hvad andre og
flere elever i 98x i en anden social kontekst kan give af bidrag.
I 3x har temaet ligeledes været læring, og her har spørgerammen været udformet som en
fortsættelse af spørgerammen i 1x i den forstand, at afsættet har været det ekspliciterede
læringsbegreb, som det blev formuleret af eleverne i forbindelse med interviewene i 1x. Disse
formuleringer præsenteres som indledning til interviewene. Spørgsmålene i 3x, enkeltinterviewene
og gruppeinterviewene, bilag 6, C og D, har været fokuseret omkring pbc-anvendelse og facilitering
af læring og lærestrategier. Afslutningsvis er eleverne blevet præsenteret for tre spørgsmål, som
drejede sig om at give henholdsvis tre gode råd til elever, lærere og politikere i forbindelse med
start på et kommende treårigt gymnasieforløb med pbc. Ideen har været at følge op på elevernes
iagttagelser og deres iagttagelser af iagttagelser af forskelsmarkeringer som fordele/ulemper og
facilitering/ikke facilitering, før/nu og nu/efter.

2.2.2. Lærerinterviews, Tema: pbc i undervisningen og udvikling af pbcbaseret undervisning
Spørgerammerne, bilag 7, A, B og C, til lærerne har haft udgangspunkt i temaet pbc i
undervisningen og udviklingen af pbc-baseret undervisning. Formålet med denne interviewrunde
(januar 2000) har været at spørge til lærernes tilgang til pbc-anvendelse, når det drejer sig om den
konkrete undervisning, der er således tale om lærernes iagttagelser i et tilbageblik samt et
fremadrettet blik, dvs. ud fra forskelsmarkeringerne før/nu og nu/efter. Der spørges til lærernes
iagttagelser af egen pbc-brug og til lærernes iagttagelse af elevernes pbc-brug - og dette i et
tidsspand der går 1½ år tilbage og 1½ år frem. De samme spørgsmål har lærerne fået stillet i januar
2001 (tre lærere havde mulighed for at møde op). Her er der tale om ½ år, når forventninger til
sidste del af den treårige periode skal beskrives, og om 2½ år, når fortiden skal kommenteres.

349

Dette biologiske fænomen, som handler om to slags celler i nethinden: tappe, som sørger for skarpt syn, og stave, der har en laverelystærskel og
dermed muliggør det at kunne se en genstand i mørke noget tydeligere.
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2.2.3. Diskussion af interviewmetode
’Som du spørger, får du svar’, denne indsigt er ikke ny, men illustrerer ganske godt præmisserne for
empiriske undersøgelser, når der arbejdes inden for en systemteoretisk ramme. Forskeren spørger
ikke om alt muligt, men aktualiserer noget og lader alt andet være ikke-aktualiseret inden for
forskerens meningshorisont. Mediet mening (grænsen, den ’blinde plet’) kløver verden i noget, der
aktualiseres (formens inderside), og det, der ikke er blevet aktualiseret, det mulige (formens
yderside).
Intervieweren er en del af interaktionssystemet under et interview og indtager dermed ikke en
særposition, hvorfra den/de interviewede kan iagttages. Sagt med andre ord så stiller forsker og
interviewede deres kompleksitet til rådighed for kommunikationen. Den efterfølgende
iagttagelse/fortolkning af den transskriberede tekst skal opfattes som én kommunikation (syntesen
af de tre selektioner) hvor tekst og forsker stiller deres kompleksitet til rådighed for en
kommunikation. Kriteriet, for at der kan være tale om kommunikation, er som nævnt, at der er
mindst to psykiske systemer til rådighed. Når det drejer sig om interviewtekster, kan der siges at
være en forskel i forhold til teksten i en bog, hvor en forfatter har foretaget de første to selektioner. I
en interviewtekst kan der ikke på samme måde defineres en forfatter, men jeg vil alligevel mene, at
en interviewtekst i denne sammenhæng kan ækvivalere teksten i en bog, idet interviewteksten er et
udtryk for selektioner af henholdsvis information og meddelelse, og selve meddelelsen er det, der
kan iagttages i teksten. Det er med andre ord det sociale system (interaktionssystemet), der
producerer kommunikation af kommunikation, og i den forstand kommunikationen, der er tekstens
forfatter.
Interviewteksten iagttages/analyseret ud fra de valgte ledeforskelle, også her er der tale om
kontingens. Det er der hver gang, der vælges, og det er lige fra valg af information, valg af
meddelelse under et interview, valg af transskribtion til valg af tekstforståelse. Det kan være
nærliggende at spørge, hvad hele det teoretiske og empiriske analyseapperat er værd, når
kontingensen slår igennem i hvert valg i en empirisk undersøgelse. Til det vil jeg svare, at det er
præmisserne for at arbejde inden for den valgte systemteoretiske ramme. Kontingens må
medtænkes og ekspliciteres, da det er præmisser, der ikke er til at komme udenom, men at dette
ikke betyder, at ny viden i den aktuelle kontekst ikke kan konstrueres.

3. Tilgang: Fuld repræsentation af genstandsfeltet
Med tilgangen fuld repræsentation af genstandsfeltet er interessen fokuseret på
informationsindsamlingsmetoder, der primært angår elever og læreres 2. ordens iagttagelser af pbcbrug i undervisningen og i undervisningsrelaterede sammenhænge. Selve formen, hvorunder svar
kan gives, er varierende fra såkaldt lukkede kategorier (talangivelser) til stor åbenhed i spørgsmål
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som f.eks. i essay-opgaverne. En anden type af spørgsmål, som karakteriseres som åbne, er de
spørgsmål, som er genereret af tidligere svar fra elever og lærere. Tilgangen fuld repræsentation af
genstandsfeltet handler som nævnt ikke om en interesse for den naturvidenskabelige internationalt
erfarede dokumentationsautoritets gennemslagskraft, men om at alle i genstandsfeltet har haft
mulighed for at ytre sig ud fra samme spørgeramme og derfor kan give et billede af den
mangfoldighed, der kunne være aktuel, - eller sagt med andre ord, når alle i den aktuelle kontekst,
der (kun) udgør 22-25 (25 elever i 1x, 22 elever i 2x og 3x) elever og et skiftende antal lærere,
afhængigt af fagrække/klassetrin, spørges, er det af interesse at se, om der er informationer, der så at
sige yder ’mainstream’-informationerne modstand. Det materiale, som fuld repræsentation af
genstandsfeltet kan fremvise, kan efterfølgende stille sig til rådighed for en undersøgelse ud fra en
selektiv repræsentation af genstandsfeltet, som så igen kan stille sig til rådighed for en undersøgelse
ud fra en fuld repræsentation af genstandsfeltet. Denne iterative proces kan i princippet fortsætte og
vil være interessant, så længe processen bringer ny viden. Dette er illustreret i den indledende
oversigtsfigur, Følgeforskningsdesign, i et tidsperspektiv og kan genfindes i en oplistet form i bilag
2.

3.1. Matrixudfyldning med kvantitetskategorier
Hensigten med denne analyse er at få et billede af omfanget af elevernes brug af pbc i skolen og
hjemme og samtidigt at relatere dette til de forskellige tilgængelige programmeltyper.
Matrixudfyldningen kan dermed bidrage til at tegne et billede (elevernes iagttagelser) af, hvor, i
hvilket omfang og til hvad eleverne anvender deres pbc. Derudover kan denne delkomponent tegne
et billede af, hvilke programpakker eleverne bruger til deres pbc til i de enkelte fag. Denne
delkomponent er medtaget i følgeforskningsdesignet, fordi den kan danne basis for nye spørgsmål.
Med andre ord har matricernes opgave været at tegne et billede af, hvor ’pbc-anvendelsesgraden
befandt sig’, når det blev tegnet af eleverne. Programpakkerne, der blev spurgt til, har været, hvad
elevernes pbc er blevet forsynet med som ’standard’ (den undervisningsrelaterede del af de
installerede programpakker på pbc’erne).
Den efterfølgende illustration af en af matricerne er medtaget som eksempel på matricer, der er
blevet udleveret til eleverne i 1x, 2x og 3x, ultimo 2. semester. Der er i matricerne, bilag 8, for de
enkelte år tale om de aktuelle fag for årgangen, således at f.eks. biologi figurerer i matricen for 1x,
mens der i 2x og 3x er tale om andre fag.
Eleverne har udfyldt matricerne efter en kort orientering. Jeg har alle 3 år været til stede i
klasselokalet, mens eleverne har udfyldt matricerne. Der har været afsat ca. ½ time til udfyldningen,
og kravet var, at det skulle være en individuel vurdering. Efterfølgende har jeg indsamlet de
udfyldte matricer og vedlagte svar på skriftlige spørgsmål.
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3.1.1. Tema: ’art og omfang’; Programmeltype, anvendelsesomfang, fag og
sted
Eleverne har hvert forår gennem det treårige gymnasieforløb som nævnt udfyldt en matrix, der
angik deres bpc-brug med hensyn til stedkategorien ’i gymnasiet’, og en matrix, der angik deres
brug af bpc med hensyn til stedkategorien ’hjemme’. Informationsmaterialet er derefter blevet
registreret og behandlet i en database.
I 1x var der kun et enkelt skriftligt spørgsmål, som blev givet i denne sammenhæng, hvilket drejede
sig om bemærkninger til matriceudfyldningen. Som opfølgning på de udfyldte matricer i 2x og de
tilhørende skriftlige spørgsmål i denne sammenhæng, bilag 14, har eleverne næste dag skullet svare
på deraf inspirerede spørgsmål, bilag 15. Dagen efter igen har eleverne fået endnu et ark med
spørgsmål, bilag 16, foranlediget af den foregående dags besvarelser. Disse spørgsmål er kun blevet
udleveret i 2x, da der her var anledning til at folde temaet ud i forhold til de første to år af
gymnasieforløbet.
I 3x har eleverne fået stillet et enkelt spørgsmål i forbindelse med udfyldningen af matricerne, hvis
formulering lyder : ’Er der noget, du synes, at jeg skal vide, som ikke fremgår af matricerne?’
Selve udfyldningsaktiviteten var temmelig kompliceret, hvorfor jeg valgte at give et mundtligt
oplæg om forehavendet. Den efterfølgende forklaring er essensen af, hvad aktiviteten kræver af
informationer.
Art og omfang: IT anvendt i forbindelse med undervisningen på gymnasiet
Forår 99
Da
Eng
Ty
Hist
Fy
2x
Fagpro2
1
grammer,
div cd-rom
mm.
Txtbehand- 4
4
4
4
1
ling
Regneark
Netkommunikation*
(ej chat)
Internetsøgning
Præsentationsprogrammer
Andet:
nævn selv:
________

Figur 6.

1
1

1

1

1

1

2

2

Valgfag

Geo

Mat

1

4

4

1

1

1

1

1

1

’Art og omfang’- matrix, eksempel på udfyldt matrix

1

Kilde: 2x.9.4

Kategorierne fra 0 til 4 i matrixen indeholder information om ”anvendelsesomfang”. Kategorien ’0’
omfatter felter, hvor eleverne via uudfyldt felt/streg angiver, at det pågældende programmel ikke
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bruges overhovedet. Kategorien ’1’ fortæller om en lav anvendelsesgrad, max 10% af
undervisningstiden, på gymnasiet henholdsvis i forbindelse med hjemmearbejde. Kategorien ’2’
fortæller, at eleverne angiver, at der er tale om en anvendelsesgrad på ca. 1/3 af tiden
(gymnasium/hjemme), kategorien ’3’ drejer sig om en anvendelsesgrad på ca. 2/3 af tiden
(gymnasium/hjemme), og med kategorien ’4’ er der tale om min. 90% brug af IT i forbindelse med
undervisningen i gymnasiet henholdsvis hjemme i forbindelse med hjemmearbejde.
Med hensyn til ’programmeltypen: netkommunikation (ej chat)’ skal det nævnes, at denne
delkomponent i følgeforskningsdesignet, ’art og omfang’, er rettet mod undervisning og
undervisningsrelaterede pbc-anvendelser. Derfor ønskes der med typen ’netkommunikation (ej
chat)’ at få isoleret pbc-brugen til det, der har med undervisningen at gøre. Andre af
følgeforskningens delkomponenter vil kunne konstruere billeder af elevernes pbc-anvendelse, som
rækker ud over den undervisningsbaserede kommunikation, dvs. give billeder af snack, der løber
parallelt med undervisningen.

3.1.2.

Diskussion af matrixudfyldningsmetode

De anvendte kategorier til beskrivelse af anvendelsesomfang er i den grad upræcise. Hvad betyder
det f.eks. at kategorisere brugen af tekstbehandling i dansk inden for kategorien ’3’? Det er lettere at
angive, at et programprodukt slet ikke bruges (’en streg’ eller uudfyldt felt), som det f.eks. stort set
er tilfældet med regnearksprogrammet. Det er også let nok at angive, at det fagspecifikke
programprodukt MathCad anvendes i skolen stort set hele tiden i matematik. Men hvilken kategori
skal angives, når det ikke drejer sig om yderkategorierne?
Jeg havde ventet, at denne delkomponent blot skulle give mig et praj om, hvorfra der blev talt om
pbc-anvendelse, om det drejede sig om sporadisk anvendelse, eller der var tale om den ultimative
brug, som der i princippet var mulighed for. Med elevernes kategoriangivelser havde jeg forventet
et broget billede, fordi det for mig at se måtte være en vanskelig øvelse overhovedet at angive sit
pbc-anvendelsesomfang med hensyn til fag, programprodukt og sted, og de angivne tal-kategorier
ville givetvis ikke blive forstået på samme vis af alle elever, måske slet ikke.
Det har imidlertid vist sig, at eleverne har haft samme tilgang til kategoriangivelserne i matricen,
dvs. at den individuelle angivelse af anvendelsesomfang, fag og programmeltype har vist stort set
samme billede for samtlige elever. Selve analysens resultater præsenteres i Del V, så her skal blot
nævnes, at jeg på baggrund af matrixudfyldningen i 1x. har valgt at gentage denne delkomponent til
følgeforskningsdesignet i 2x og i 3x. For det første for at se om der stadig kan tegne sig et adækvat
billede af elevernes iagttagelse af egen pbc-brug, for det andet for at se om der er forskelle inden for
de enkelte fag og programmelprodukter, hvad angår tid. Med andre ord skal denne delkomponent,
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med de store usikkerhedsmonenter der er påtalt, tjene til en pejling af, om der sker en udvikling
inden for elevernes pbc-anvendelse gennem det treårige gymnasieforløb.
Et andet usikkerhedsmoment ved denne delkomponent er, at eleverne efterfølgende er blevet
præsenteret for en statistisk behandling af de registrerede kategoriangivelser i form af
søjlediagrammer, som derefter er blevet diskuteret på klassebasis, bilag 20 og bilag 24
(søjlediagrammer 1x-3x), hvilket kunne få indflydelse på måden at udfylde matricen næste gang. I
Del V vil resultaterne blive præsenteret, men her skal blot nævnes, at der ikke var markante
forskelle i det samlede billede af elevernes udfyldning af matricen i henholdsvis 3x, 2x og 1x, hvor
det skal bemærkes, at eleverne har siddet alene med deres matriceudfyldninger. En faktor, der kan
spille ind, er visualisering i form af søjlediagrammer af det samlede billede af elevernes pbc-brug
de enkelte år og den efterfølgende diskussion af kategoriangivelser i klassen. Det skal nævnes, at
der har været flere måneder mellem henholdsvis præsentation af elevernes kategoriangivelser,
diskussion af disse i plenum og næste matrixudfyldning.
De nævnte indbyggede svagheder ved metoden kan ikke elimineres, og i stedet er disse søgt
udfoldet ved at tematisere elevernes kategoriangivelser i mundtlige og skriftlige spørgsmål, hvilket
vil blive præsenteret i efterfølgende afsnit.

3.2. Kommunikationsvolumen og -type
Hensigten med denne analyse er at se omfang og type af kommunikation og samtidig se, om
tidsfaktoren spiller ind herpå. Vil intranettet som diskussionsfora f.eks. få en gradvis større plads i
”mail-billedet”, og vil funktionaliteten udvikle sig gennem de tre gymnasieår i betydningen at ikke
undervisningsrelateret kommunikation gradvis vil blive minimeret, og en undervisningsrelateret
kommunikation vil finde en større plads i ’mail-billedet’?
Efter specielt observationsregistreringerne er tilgangen, fuld repræsentation af genstandsfeltet, i
metodekonstruktionen blevet udformet, idet vurderingen har været, at observationsinformationerne
kunne udfoldes ved blandt andet at få konstrueret et ’fuld repræsentation af genstandsfeltet billede’
af elevernes ekspliciterede iagttagelser af deres intranet-kommunikation. Denne undersøgelse er
foretaget ultimo 2., 4. og 6. semester.
Det har overordnet drejet sig om spørgsmål som, hvor ofte, hvornår og hvem kommunikerer med
hvem, ud fra et ønske om at konstruere et billede af hvor meget mailkommunikation fylder i
undervisningen og i undervisningsrelaterede sammenhænge, og til hvad denne mailkommunikation
bruges. Det har således ikke været hensigten at undersøge indholdet af mails ved at få adgang til
elever og læreres sendte og modtagne mails. En sådan informationsindsamling vurderes at kunne
afstedkomme ’censur’ fra elever og læreres side, f.eks. ved at elever og lærere sletter mails, som de
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ikke synes skal medtages, hvorefter billedet blot fremstår som et censureret billede og ikke et udtryk
for det samlede mailbillede i den aktuelle mailindsamlingsperiode.

3.2.1. Tema: Kommunikationsvolumen og -type
I 1x er der blevet valgt to på hinanden følgende uger, hvor den første uge har været organiseret som
projektarbejde/fremlæggelse, og den anden uge har været en traditionel skematilrettelagt
arbejdsorganisering. I 2. og 3. gymnasieklasse drejer det sig ligeledes om to på hinanden følgende
uger, hvor der har været tale om en traditionel skematilrettelagt undervisning.
Datamaterialet er i form af udskrifter af samtlige mails fra hver enkelt elev og lærer
i den angivne tidsperiode. En mailliste indeholder følgende felter, sendt/modtaget (ikonet kuvert,
som udtryk for sendt mail). Who, Date, bilag (ikonet klips) og Subject. Nedenstående figur er et
eksemplel på en mailliste (de første par linier). Der er tilføjet typeregistreringskolonnen til
illustration af, hvordan eleven /læreren efterfølgende skal angive kommunikationstype ud for hver
enkelt mail, og derefter skal de enkelte typer sammentælles i en matrice, bilag 9.
Typereg. sendt/modtaget
l
x
p
p
x
d

Figur 7.

(kuvert)

(kuvert)
(kuvert)

Who

Date

Sus Hansen
Anders Jensen
Peter Nielsen
Peter Nielsen
Anders Jensen
Anders Jensen

30-03-2000
30-03-2000
30-03-2000
30-03-2000
30-03-2000
30-03-2000

Subject.
fysik
okidoki
billede
Re: billede
Re: okidoki
kl. 16, ok

Mailliste, et eksempel

Elever og lærere har ud for hver modtaget og sendt mail på mailudskriftlisten angivet, hvilken
kommunikationstype (adressattype) den enkelte mail er udtryk for.
x: elev i klassen (markeringen x viser modtaget fra eller sendt til elev i klassen)
xx: Flere elever i klassen på én gang.
l: lærer i klassen.
ll: Flere lærere på én gang.
p: privat til familie, private venner o.l.
a: alle andre (f.eks. til administration, faglige foreninger, klubber osv.).
d: Uafhængigt af overstående markeres med d, hvis der er tale om en debat (mindst 3 mails om samme emne).
F.eks. viser markeringen dxxl, at mailen er sendt til flere elever i klassen, én lærer, og at det er en del af en diskussion
(altså hvor mindst 3 mails er om samme emne).

Figur 8.

Kommunikationstyper defineret som koder
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En såkaldt diskussion ’d’ kræver tre mails inden for samme tema. En ’kommunikationstråd’
bestående af tre mails er derfor nødvendig for at kunne blive defineret som en diskussion.
I ovenstående kommunikationstypeoversigt er der angivet de kommunikationsmuligheder, der er de
mest forekommende, men andre kombinationer er mulige, f.eks. at flere lærere og flere elever
deltager i en fortløbende diskussion (dllxx), diskussion mellem flere elever (dxx) osv. Af praktiske
grunde er de enkelte kommunikationstyper blevet tildelt en ’kode’, hvilket er forsøgt gjort så
læsevenligt som muligt. Derfor er kommunikationstyper, der involverer elever i klassen, 98x, fået
koderne ’x’, ’xx’ henholdvis ’dx’, og lærerne har koderne ’l’ henholdsvis ’ll’. Når der er tale om
kommunikation uden for det sociale system, 98x, er koderne ’a’ for andre og ’p’ for privat.
Efter registrering af de indkomne informationer fra de udfylde kommunikationstypematricer i
regneark, er disse blevet bearbejdet og fremlagt i form af søjlediagrammer for eleverne. I den
forbindelse har der så været stillet mundtlige spørgsmål til det viste billede af elevernes angivelser
af deres mailaktivitet, hvad angår kommunikationstyper og volumen, bilag 20.

3.2.2. Diskussion af mailtypificerings- og optællingsmetode
Der er som altid en fejlkilde i et optællingsarbejde, hvilket her opstår ved optælling af mails under
de enkelte kommunikationstyper. Derudover er selve typeangivelsen ud for hver mail på den
udskrevne mailliste en mulig fejlkilde. F.eks. fremgår det af elevresponser, at
kommunikationstypebestemmelse vanskeliggøres, når der er tale om kombinationer som xx, idet
disse ikke fremgår umiddelbart af søjlen ’Who’. Dette er der efterfølgende blevet spurgt til, hvilket
jeg vender tilbage til under gennemgangen af delkomponenterne skriftlige spørgsmål, bilag 17, og
mundtlige spørgsmål, bilag 20 og bilag 21.
Hensigten har som nævnt indledningsvis været at få et billede af typer af kommunikation i relation
til forskelsmarkeringen undervisning/ikke undervisning, og primært har det drejet sig om
samlekategorierne ’ud af huset’- kommunikation (p, a, dp, da) og ’inden for murene’kommunikation (x, xx, l, ll ) samt ’inden for murene’-diskussioner (dx, dxx, dl, dlx). Det væsentlige
har ikke været at forsøge at eliminere disse fejlkilder, men i stedet forsøge med skriftlige og
mundtlige spørgsmål at få elever og læreres iagttagelser af deres registreringer diskuteret med dem.

3.3. Essays
Formålet med at lade elever og lærere formulere sig i essayformen har været at iagttage, hvad elever
og lærere vælger at skrive og hvilke begrundelser, de eventuelt følger det valgte emne op med.
Essayformen adskiller sig fra interviewformen på flere måder, idet der naturligvis er tale om skrift i
stedet for ’lyd’, gestik, og dermed fraskrives muligheden for brugen af andre sanser.
Kommunikation i essayformen adskiller sig med andre ord fra interviewformen ved at være
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asynkron. Lighedspunktet er i denne forbindelse, at adressaten er ’kendt’. Når elever og lærere
vælger information og meddelelse, ved de således, at det er person Helle, der skal læse henholdsvis
høre (3. selektion), hvad elever og lærere har valgt som information og meddelelse (e-tilkobling).
At adressaten er ’kendt’ betyder, at elever og lærere har set, hørt og ved noget om person Helle.
Hvilke tilskrivninger (attributioner) er det vanskeligt at vide, men primært har temaet for dette
præsentationsarbejde været ’person Helle’ som tillidsværdig350, hvilket forudsættes bl.a. at være en
præmis for den empiriske undersøgelse.

Det skal nævnes, at jeg netop taler om ’person Helle’ og ikke rollen som forsker, idet forskerrollen
ikke er allokeret til den specifikke person, men netop har karakter af at være udskiftelig og på den
måde et udtryk for en anonymisering. Med personbegrebet er der som nævnt i del II mulighed for
sociale tilskrivninger, - tillidsværdig-tilskrivningen anses her for at være fundamental.
Elever og lærere har umiddelbart efter starten i 1x og mit første besøg skrevet et essay med titlen
”Hvilke forestillinger har du til de kommende 3 år som elev i en klasse, hvor alle har bærbare
pc´ere?” Der var føjet omkring 20 stikord til som inspiration. (bilag 10)
Derudover har eleverne skrevet to essays i 2x, hvor temaet var henholdsvis pbc´s betydning for
eleven, når der skal læres noget i skolen (bilag 11) og visioner om et kommende gymnasieforløb
med pbc (bilag 12). Efter sidste eksamensdag har 3x (nu studenter) skrevet et essay, Et tilbageblik,
(bilag 13).
De enkelte essays er sendt via mailsystemet til mig, og for det sidstnævnte essays vedkommende er
essayopgaveformuleringen ligeledes sendt til eleverne via mailsystemet.

3.3.1. Tema: Forestillingsbeskrivelse
Formålet med denne delkomponent har været at iagttage elever og læreres forventninger til det
foranstående gymnasieforløb. Jeg har valgt at kalde denne delkomponent i forskningsdesignet for
”forestillingsbeskrivelse”. I Luhmanns systemteoretiske begrebsapparat skulle dette begrebsnært
være omdøbt til ”forventningesbeskrivelse”. Denne betegnelse har i mine ører en snert af noget om
at stille krav, og en sådan drejning ønskede jeg ikke at signalere, derfor valget af begrebet
forestilling. Luhmann opererer også med et forestillingsbegreb, som han betegner som
bevidsthedens elementære enheder, som i denne forbindelse drejer sig om forestillinger, og disse
kan karakteriseres som ideer og fornemmelser.351 Det er imidlertid i min forståelse mere end blot
ideer og fornemmelser, jeg spørger til, idet jeg samtidig ønsker at spørge til elever og læreres

350
351

Luhmann, 1999, s. 81ff
Luhmann, 2000, s. 310
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håndtering af den iagttagne omverden, - dvs. det psykiske systems iagttagelse af undervisning og
undervisningsrelaterede aktiviteter, hvor en pbc er et vilkår.
Begrebet forventninger hænger systemteoretisk sammen med begrebet generalisering. 352
Forventninger eller forventningsstrukturer tjener til håndtering af omverdenskompleksitet i den
forstand, at disse giver systemet mulighed for at selektere ”tilslutningsoperationer” inden for et
”snævrere repertoire af muligheder”.353 Begrebet ”struktureret kompleksitet”354 er således et udtryk
for en enhed bestående af det begrænsende, der ligger i at generalisere, og den nye situation dette
frembringer, nemlig at andre muligheder viser sig.
Der er ikke tale om en statisk situation, men tværtimod om en særdeles dynamisk situation, hvor de
symbolske generaliseringer fortløbende ændrer forventningsstrukturerne. Og samtidig vil
generalisering af forventninger netop ”bygge bro mellem diskontinuiteter”, hvad angår
meningsdimensionerne sag, tid og social. Det vil følgelig betyde, at etablerede
forventningsstrukturer kan anvendes i andre situationer, end disse er blevet til i. 355 F.eks. kunne
eleviagttagelser være ekspliciteret i begrundelser, som at pbc-anvendelsen vil gavne dem i deres
kommende studie, eller at de vil få lettere ved at få job, fordi de har pbc-viden og -færdigheder.
Der er tale om systeminterne processer, som for psykiske systemers vedkommende drejer sig om, at
forventningsstrukturer til en vis grad er determinerende for det valgte perspektiv og dermed også for
måden at deltage i kommunikative systemer på. F.eks. antages det, at forventningerne til deres pbc
har indflydelse på selve det perspektiv, hvormed pbc-anvendelse i en gymnasiekontekst iagttages.
Primo 1x er flg. spørgsmål udleveret til eleverne :
’Hvilke forestillinger har du om de kommende 3 år som elev i en klasse, hvor alle har bærbare
pc’ere?’
Og til lærerne:
’Hvilke forestillinger har du om de kommende 3 år som lærer i IT-klassen?’
Spørgsmålene blev suppleret med stikord, som elever og lærere kunne lade sig inspirere af. De fik
at vide, at de også kunne vælge at se bort fra stikordene. Stikordene var f.eks. skolehverdag,
medbestemmelse, planlægning, egne læreprocesser, fagene, fælleskab. Lærerroller, at være elev,
lærerfunktioner, arbejdsmønstre, egne mål, vaner, samarbejde, mundtlig kommunikation, skriftlig
kommunikation. Stikordene var spredt på et A4-papir, således at der ikke var tale om en prioritering
(bilag 10).
Essays blev sendt via nettet til mig.
352
353
354
355

Luhmann, 2000, s. 136
Luhmann, 2000, s. 137
Luhmann, 2000, s. 142
Luhmann, 2000, s. 137
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Spørgsmålene blev udleveret af mig således, at elever og lærere kunne se, hvem de efterfølgende
skulle skrive til. De blev ved denne lejlighed orienteret om, at jeg ville følge klassen i 3 år, og at
den indsamlede empiri, som skulle bruges i forbindelse med en ph.d.-afhandling ville blive
behandlet som fortroligt materiale, hvilket indebar, at brug af f.eks. citater ikke kunne ske uden
tilladelse, såfremt de kunne identificeres. Dette var nødvendigt at pointere, idet snack indebar, at
mailadressen var tilgængelig, og dermed kunne der ikke være tale om anonymitet.
Med disse forestillingsbeskrivelser søger jeg således at få et billede af de implicerede læreres og
elevers meddelelser, hvad angår menings- og forventningshorisont.
Det har været vigtigt, at lærere og elever fra starten af den treårige følgeforskningsperiode har haft
tillid til, at jeg behandler alle input anonymt, - og samtidig er det fra starten vurderet som
interessant som observatør at vide, hvem der udtaler hvad - for eventuelt at kunne vende tilbage til
dette senere i forløbet.
Tema: Læring og pbc-anvendelse
Et halvt år før aktualiseringen af denne delkomponent (læring og pbc-anvendelse) har der været
foretaget interview med elever (enkelt og gruppe), hvor tema var pbc-brug og lærestrategier. Med
denne delkomponent, i form af et essay, bilag 11, ønskes elevens formuleringer af deres pbc’s
betydning for egne læremuligheder. Formålet med denne delkomponent er at iagttage elevernes
iagttagelser af deres pbc-brug, når der målrettet spørges til facilitering af læring.

3.3.2. Tema: Et fremtidigt gymnasieforløb med pbc
Denne delkomponent har til hensigt at undersøge, om der er andre perspektiver end de i
følgeforskningsdesignet hidtil anlagte.
Efter at have iagttaget pbc-anvendelsen ud fra flere metodetilgange (jf. ovennævnte
delkomponenter) har formålet med denne essayopgave, bilag 12, været at fjerne iagttagelsespunktet
fra den konkrete undervisningskontekst, hvor deltagerne har roller som henholdsvis elever og
lærere. Med andre ord har hensigten været at lade eleverne ud fra deres unikke iagttagelser som
elever i en pbc-klasse give et bud på en forholdsvis nær fremtidig udformning af et gymnasieforløb
for derved at iagttage, hvilket fokus eleverne vælger at aktualisere.
Opgaven er udleveret til eleverne i foråret 2000, og eleverne har afleveret deres essays til mig efter
godt en halv times skrivning.
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3.3.3. Tema: Et tilbageblik
Den sidste delkomponent i følgeforskningsprojektet er et essay med titlen ’Et tilbageblik’, bilag 13,
der har som intention at få de sidste formulerede iagttagelser fra eleverne om deres pbc-brug og
dennes facilitering af læring, med andre ord om deres pbc-brug har haft betydning i det afsluttende
eksamensforløb.

3.3.4. Diskussion af essaymetode
Denne delkomponent er valgt, fordi der i essayformen er mulighed for den essayskrivende til at
skrive uden forskerens afbrydelser. Der er tale om åbne spørgsmål, der giver elever og lærere
mulighed for at vælge essayindhold. Essaymetoden, som den fremstår i dette følgeforskningsdesign,
giver elever og lærere mulighed for ud fra det anlagte tema at bidrage med deres formulerede
iagttagelser uden afbrydelser og ledende følgespørgsmål, med andre ord kan det være muligt her at
iagttage, hvad elever og lærere vælger at aktualisere, og hvad der lades uaktualiseret, idet
essayopgavens spørgsmål er så tilpas åbne, at der gives plads til dette. Det betyder ikke, at dette
forhold så udgør noget, der har større udsagnskraft, end hvad følgeforskningsdesignets øvrige
komponenter kan bidrage med i den sammenhæng, men det vil her blive iagttages som elever og
læreres aktuelle kontekstafhængige iagttagelser, hvilket hører med til den empiriske konstruktion,
som det er intentionen med følgeforskningsdesignet at få beskrevet.

3.4. Skriftlige spørgsmål i forbindelse med tilgangen: Fuld
repræsentation af genstandsfeltet
Formålet med de skriftlige spørgsmål er at få mulighed for at konstruere et billede af elevernes pbcbrug i konkret definerede kontekster. Med andre ord har hensigten med de skriftlige spørgsmål
været at spørge til hvad og hvorfor i forbindelse med elevernes angivelser af deres iagttagelser af
deres pbc-brug i undervisningen og i undervisningsrelaterede sammenhænge, og det der ikke ligger
inden for den undervisningsbaserede kommunikation. Det drejer sig om elevbidrag, der er genereret
primært af følgeforskningsdesignets delkomponenter, der som informationsfundament har tilgangen
fuld repræsentation af genstandfeltet i den aktuelle tematiske sammenhæng. Derudover er
spørgsmålene inspireret af interview og observationer i afgrænsede tilfælde, dvs., at tilgangen
selektiv repræsentation af genstandfeltet har vist sig frugtbar i denne sammenhæng.

3.4.1. Tema: Programmelanvendelse og -omfang
De følgende spørgsmål er blevet stillet på tre på hinanden følgende dage. Første blok af spørgsmål,
bilag 14, blev udleveret sammen med matricen ’art og omfang’ til udfyldning den første dag. Efter
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gennemlæsning af de udfyldte matricer og elevsvar på de tilhørende spørgsmål er
suppleringsspørgsmål, bilag 15, blevet formuleret. Disse spørgsmål er derefter udleveret den
følgende dag, hvor jeg har ’fået’ en lektion til forehavendet, - at eleverne svarer skriftligt på
spørgsmålene. Proceduren har så gentaget sig, således at jeg efterfølgende har læst
elevbesvarelserne og formuleret Suppleringsspørgsmål til suppleringsspørgsmål, bilag 16, - som
følgende dag er blevet besvaret af eleverne (en lektion afsat til denne aktivitet). Der har således
været tale om tre dage, hvor eleverne har stillet sig til rådighed til besvarelse af spørgsmål.
Overskriften til spørgsmålene i bilag 14 handler om, hvorvidt elevernes pbc-brug så at sige har
fundet en ’form’, hvilket bl.a. er inspireret af de tidligere foretagne interview med lærere.
Spørgsmålene næste dag, bilag 15, har det samme overordnede tema, og her spørges til specifikke
programanvendelser, som på baggrund af elevsvarene fra spørgsmålene i bilag 14 er vurderet til at
kræve en uddybning. Den sidste blok af spørgsmål, bilag 16, tematiserer det samme overordnede
tema i tre spørgsmål, som tager et konkret fag (igen affødt af elevbesvarelser) som udgangspunkt
for elevernes pbc-brug. Disse spørgsmål er stillet med den hensigt at lade elevernes eksplicitere
deres iagttagelser, hvad angår deres tilgang til brugen af to programprodukter, som de i deres
besvarelser synes at være enige om, at de benytter i meget forskelligt omfang i undervisningen.
Ud over udviklingsperspektivet i forbindelse med pbc-brugen har et andet tema været aktuelt i flere
af de stillede spørgsmål, hvilket drejer sig om elevernes iagttagelser af den undervisningsrelaterede
og den ikke-undervisningsrelaterede kommunikation. Specielt gælder dette spørgsmålene bilag 14,
spørgsmål 3-5, bilag 15, spørgsmål 2- 3, spørgsmål 6-11 og bilag 16, spørgsmål 3. Spørgsmålene i
bilag 15, 5, bilag 16, 1 og bilag 16, 2 angår en specifik kontekst, hvor pbc-brugen ekspliciteres ud
fra nogle parametre, der er valgt ud fra tidligere elevudsagn. De resterende spørgsmål har primært
karakter af opklaringsspørgsmål.

3.4.2. Tema: Kommunikationsvolumen og -type
Der har i 2x og 3x været stillet skriftlige spørgsmål i forbindelse med mailoptællingsaktiviteten,
bilag 17, ud fra et ønske om at få et mere nuanceret billede af kommunikationsvolumen og -typer,
end den rent optællingsmæssige aktivitet kunne byde på. Eleverne har således skriftligt (og
mundtligt) skullet udtrykke deres vurdering af, om det optalte billede af en 2-ugers maillisteaktivitet
kunne udgøre billedet af deres mailaktivitet i henholdsvis 1x og 2x. Dvs., at hensigten med denne
følgeforskningskomponent har været at få et billede af, hvorvidt der er tale om varierede mønstre,
hvad angår mailaktiviterne, eller om der er tale om et ifølge eleverne mere generelt billede.
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3.4.3. Tema: Undervisningsmæssig og ikke undervisningsmæssig
kommunikation
Formålet med de følgende spørgsmål har været at give eleverne mulighed for at knytte
kommentarer til maillisternes optællingsinformationer. Med andre ord at få sat ord på elevernes
iagttagelser, hvad angår den undervisningsrelaterede kommunikation og ikke undervisningsmæssig
kommunikation. Dette er en fortsættelse af de fore gående spørgsmål blot med det konkrete
maillistemateriale som udgangspunkt i stedet for ’art og omfangmaterialet, som i princippet ikke
havde som hensigt at fokusere på forskelsmarkeringen: undervisningsmæssig kommunikation/ikke
undervisningsmæssig kommunikation, men havde det brede perspektiv på pbcanvendelsesspekteret.
De skriftlige spørgsmål i forbindelse med mailoptællingsundersøgelsen, bilag 17, har således drejet
sig om den mailbaserede kommunikation og om elevernes iagttagelser i form af skriftlige
formuleringer af de angivne informationer om omfanget af mailaktivitet og kommunikationstyper
(hvem (typer) deltager i mailkommunikation).
Spørgsmålene er tillige inspireret af andre delkomponenter i følgeforskningsdesignet, specielt
observations-, essays- og interviewmetoden. Med hensyn til spørgsmålet, om eleven mener, at det
er det typiske billede af hans/hendes mailaktivitet, skal dette opfattes som en måde at få elevernes
iagttagelser af deres mailaktiviteter ekspliciteret for derved at kunne spørge til disse udsagn ved en
senere lejlighed.

3.4.4. Tema: Brug af fagspecifikke programmer
Formålet med dette tema er at få elevernes begrundelser for de registreringer, de har foretaget, da de
udfyldte matricen i 1x og 2x (denne delkomponent har af praktiske/tidsmæssige grunde ikke kunnet
gennemføres i 3x). Det overordnede tema er pbc-brug med fokus på fagspecifikke programpakker, og det underliggende tema er individuelle lærestrategier. Eleverne har via en mail fået stillet
spørgsmål, bilag 18, hvor der i samme mail er en motivering af spørgsmålene i form af en tekst,
hvor resultater fra ’art og omfangs-delkomponenten er formuleret. Spørgsmålene udspringer således
primært af ’art og omfangs-undersøgelsen, hvor billedet afføder de nævnte følgespørgsmål.

3.4.5. Tema: Kommunikationstyper og indholdskategorier
Formålet med denne delkomponent i følgeforskningsprojektet har været at iagttage elevernes
iagttagelser af deres mailaktivitet gennem 2½ år, hvad angår det samlede mailbillede (hvilket ikke
er det samme som de nævnte maillister giver udtryk for). Det, der her har været interessant, er, hvad
eleverne har iagttaget, de bruger mailsystemerne til med hensyn til indhold, og i den forbindelse har
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de fået tre kategorier at arbejde med. Disse er valgt ud fra tankegangen om forskelsmarkeringen
undervisningsmæssig kommunikation/alt andet (’det private’.) Og inden for kategorien
undervisningsmæssig kommunikation er der to muligheder, ’det faglige’ og ’det praktisk faglige’.
Inden for hver af disse tre kategorier, ’det private, ’det faglige’ og ’det praktisk faglige’ skal
eleverne angive deres mailmønster, hvad angår de enkelte kommunikationstyper, hvilket tidligere er
blevet præsenteret med koderne x, xx og dx, der vedrører kommunikation, hvor elever i 98x
deltager, l/ll, der vedrører kommunikation i 98x, hvor lærerne deltager, og a/p, der vedrører den
ikke-undervisningsmæssige kommunikation, ’det private’, som eleverne i 98x deltager i.
Det overordnede tema er pbc-brug med fokus på kommunikationsprogrammel, i
undervisningsrelaterede sammenhænge og i ikke-undervisningsrelaterede sammenhænge, - og det
underliggende tema er individuelle lærestrategier.

3.4.6. Tema: Klassedatabasefunktioner, eleverne, lærerne og logbogen
Der er ud over de skriftlige spørgsmål, som er stillet eleverne i tilknytning til de ovenstående
undersøgelser og de omtalte essays, blevet stillet enkelte skriftlige spørgsmål til lærere og elever
via mailsystemet undervejs i informationsbehandlingsfasen, bilag 22. Formålet med disse har været
at få spurgt til temaer, der er genereret af det samlede empiriske materiale, hvilket bliver uddybet i
det følgende afsnit.
Formålet med de mailbaserede spørgsmål til eleverne og lærerne i 3x, bilag 22, har været at få et
billede af elevernes kommunikerede iagttagelser, hvad angår faciliteten klassedatabasen/logbogen.
Temaet har her været pbc-brug og snack, og det underliggende tema har været den skriftlige
netudbredte asynkrone computermedierede kommunikations mulige facilitering af undervisningen.
Med andre ord er klassedatabasen/logbogens funktioner set i relation til afviklingen og udvikling af
undervisningen i fokus. Klassedatabasen giver den enkelte lærer mulighed for at give informationer
til eleverne om lektier og lignende. Derudover er der muligheder for at skrive diverse relevante
faglige informationer og materialer. F.eks. har en lærer lagt dele af den nyeste udgave af biblen,
som så fungerer som ’bogen til faget’, i digital version, andre har downloaded artikler fra nettet og
lignende, som så bruges som undervisningsmateriale. Flere lærere lægger korte referater af
afviklede lektioner i klassedatabasen/logbogen. I enkelte fag er klassedatabasen brugt som andet
end logbog, f.eks. når elevprojekter er lagt på nettet til fællesbrug efter endt projektforløb.
Med disse spørgsmål har jeg ønsket at få et billede af omfang og funktion, hvad angår den
undervisningsrelaterede snack set fra elever og læreres perspektiv, i forståelsen et billede af deres
skriftlige meddelelser. Derudover har det været hensigten at få elever og læreres kommunikerede
iagttagelser, hvad angår den konkrete virkning af at have logbogen i forberedelsesøjemed. F.eks.
kunne det betyde, at undervisningen så at sige gled uden for mange afbrydelser, idet alle kendte til
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dagsordenen og havde forberedt sig - var ajourførte med, hvad der var gået forud og kunne læse sig
til, hvad undervisningsplanen i det enkelte fag bød på i den kommende lektion. Med andre ord
kunne det betyde, at logbogen faciliterede fastholdelse og udfoldelsesmuligheder, hvad angår
undervisningens tema.

3.4.7. Diskussion af metode: skriftlige spørgsmål
Grundlæggende er der tale om samme fænomen som tidligere nævnt, det vil sige, at valg af
spørgsmål determinerer i en vis grad svarene. Med dette in mente vil jeg kategorisere de stillede
spørgsmål i de nævnte bilag i afsnittet om skriftlige spørgsmål i tre kategorier, hvor en kategori går
på ønsket om faktaoplysninger (hvornår, hvor meget, hvilke, hvad osv). Med den anden
spørgsmålskategori ønskes at få udsagn med begrundelseskarakter (hvorfor), og den sidste
spørgsmålskategori, som er den kategori, der er mest ’åben’, er stillet ud fra en erkendelse af, at
spørgsmålsstiller er begrænset af sin meningshorisont, forventningshorisont og sine
erkendelsesstrukturer på ethvert givent tidspunkt. Derfor stilles spørgsmål som ’er der noget, du
synes, jeg skal vide….’ som en opfølgning på spørgsmål, der er stillet inden for de to andre
kategorier.
Selve formuleringen af spørgsmålene set i relation til de angivne temaer kan altid diskuteres, idet
enhver spørgsmålsstiller, med den anvendte systemteoretiske ramme, har sig selv som reference og
at dette ’sker’ i gulvhøjde, eller sagt med andre ord, spørgsmålsstiller kan ikke placere sig udenfor,
og dermed vil ethvert valg være kontekstbundet og unikt i forståelsen, at det tilskrives en person foruden indbefattet af kontingens.
I forbindelse med de mailbaserede spørgsmål er der ikke meget at tilføje i forhold til de tidligere
formuleringer, hvad angår skriftlige spørgsmål, ud over at der er tale om, at lærere og elever har
skullet maile og dermed bruge snack til deres besvarelser, hvad der ikke har været tilfældet i de
føromtalte skriftlige spørgsmål i nævnte afsnit. Det betyder, at der ikke kan korrigeres for
’misforståelser’, hvilket har været muligt og praktiseret i forbindelse med de førnævnte skriftlige
spørgsmål, idet jeg her har været til stede, mens besvarelserne blev skrevet og dermed har kunnet
svare på spørgsmål om spørgsmålene.

3.5. Mundtlige spørgsmål i forbindelse med tilgangen: Fuld
repræsentation af genstandsfeltet
I dette afsnit vil de opfølgende spørgsmål til følgeforskningsdesignets delkomponenter, som jeg har
fået lejlighed til at stille elever og lærere, blive præsenteret i hovedtræk. De konkrete spørgsmål er
præsenteret i bilag 20 og bilag 21. Det har drejet sig om opklarende spørgsmål og mere
konkluderende spørgsmål. Med andre ord udfra de givne informationer og den givne
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informationsbehandling ser billedet sådan ud. Kan spørgsmål som :”var det sådan, det skulle
forstås?”, stilles.
Med hensyn til den praktiske afvikling af disse spørgsmål er dette primært foregået i undervisningsfri lektioner, hvilket er en fast ugentlig periode på tre kvarter, kaldet bloktimer, hvor eleverne har
stillet sig til rådighed for forskningsprojektet.
Alle elever henholdsvis lærere (lærere og elever hver for sig) har kunnet deltage, hvilket de fleste
har gjort, sygdom og andre gøremål er dog altid inde i billedet, således at princippet om fuld
repræsentation af genstandsfeltet ikke altid lykkedes i praksis. Der har dog for elevernes
vedkommende været et minimalt frafald.

3.5.1. Tema: Programmeltype og anvendelsesomfang,
kommunikationsvolumen og -type
Spørgsmålene, der er stillet i forbindelse med ’art og omfang’- og ’kommunikationsvolumen og –
type’, bilag 20 og bilag 21, er primært stillet for at få kommentarer til de førnævnte undersøgelser af
’art og omfang’ og ’kommunikationsvolumen og -type’. Formålet med disse mundtlige spørgsmål
til klassen henholdsvis klassens lærere har været at få elever og læreres udsagn om det fremkomne
billede præsenteret for dem, så de havde et visuelt billede at forholde sig til, som det fremstår efter
informationsbehandling af de indsamlede informationer og efterfølgende grafiske fremstillinger i
form af søjle- eller cirkeldiagrammer og af elevernes angivelser af deres pbc-brug.

3.5.2. Diskussion af metode: Mundtlige spørgsmål
De tre spørgsmålskategorier, som det også her kunne være relevant at nævne, er behandlet under
afsnittet om skriftlige spørgsmål, derfor vil jeg her nævne, hvor der kan være forskelligheder, hvad
angår formen, skriftlig contra mundtlig. For flere af spørgsmålene, bilag 20 specielt spørgsmål 2spørgsmål 6, er der tale om, at de formulerede mundtlige spørgsmål er mere kontante, i forståelsen,
at der kan svares med blot et ja eller nej. At denne form for spørgsmål er valgt, skyldes primært et
forsøg på at være så ’skarp’ i grænsesætningen som muligt, sagt på en anden måde, at iagttage
elevernes iagttagelser og udsagn af pbc-brug i undervisningen ud fra et konkret materiale i en
konkret kontekst. Valget af delkomponenten, mundtlige spørgsmål, i den forbindelse skal
begrundes med, at det drejer sig om en interaktionssammenhæng,356 hvor kommunikationen som
udgangspunkt løbende kan korrigeres. Med andre ord er de mundtlige spørgsmål formuleret netop
til denne kontekst, hvor der er tale om fuld repræsentation og synkron kommunikation med dens
fordele, hvad angår iagttagelsespunkter.

356
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4. Diskussion af metode, generaliserbarhed, reliabilitet og validitet
Den valgte metodekonstruktion tager udgangspunkt i en metodetilgang, der er betegnet som selektiv
henholdsvis fuld repræsentation af genstandsfeltet. Den selektive repræsentation tjener
undersøgelsen specielt i forbindelse med iagttagelse af fænomener i detaljer, mens den fulde
repræsentation tjener undersøgelsen på et mere generaliserende niveau inden for genstandsfeltet.
Undersøgelsen omfatter én klasses lærere og elever, og når nogle af designets delkomponenter
betegnes som fuld repræsentation af genstandfeltet, er det i betydningen, at samtlige elever (lærere)
figurerer i materialet. Der er således ikke tale om et større informationsunderlag i forståelsen et vist
genstandsfeltsvolumen, som ofte er et afgørende kriterium, når det drejer sig om undersøgelser i en
positivistisk tradition.
Udgangspunktet i denne afhandling er, at en ’sandhed’ i princippet ikke bliver mere sand af, at
f.eks. 200 elever er blevet spurgt i stedet for 22. Med andre ord er mit udgangspunkt, at der via
følgeforskningsdesignets metodekonstruktion er konstrueret et billede af 22 elevers (og nogle
læreres) iagttagelser, og at dette kan bidrage til ny viden om et fænomen i en bestemt kontekst, her
pbc i undervisning og undervisningsrelaterede sammenhænge.
Et andet traditionelt kriterium, hvad angår såkaldte kvantitative undersøgelser, er at materialet skal
udvise en vis repræsentativitet, dette opfyldes heller ikke ved valget af pbc-klassen. At der inden
for dette genstandsområde vanskeligt kan etableres et repræsentativt undersøgelsesmateriale skyldes
den kompleksitet, der er knyttet til feltet. Emergens og kontingens er vilkår, som jeg ikke vurderer
kan parameterfastsættes og fastlægges som ’alt andet lige’- termer og lignede traditionelle
betragtninger inden for den såkaldte kvantitative forskning. F.eks. vil en anden pbc-klasse være
repræsenteret af andre elever og lærere (psykiske systemer), med andre forventningshorisonter,
baggrunde, interesser, vaner, rutiner osv., som har betydning for det specifikke sociale system, - en
co-evolutionær udvikling hen over et treårigt undervisningsforløb, hvor psykiske og sociale
systemer udvikler sig i den givne kontekst. Derfor betragtes det samlede følgeforskningskoncept ud
fra et selektivt henholdsvis fuldt repræsentationsperspektiv af genstandsfeltet, som her er afgrænset
til én pbc-klasse.
Den valgte metode kan, med det teoretiske udgangspunkt der er anlagt, ikke sige noget om
bevidsthedsaktiviteter, som de måtte komme til udtryk i det psykiske system. Metoden kan
udelukkende sige noget om det, der kan iagttages, dvs. kommunikation og handling. Begreberne
validitet, reliabilitet og generaliserbarhed skal i denne sammenhæng placeres og diskuteres inden
for den valgte teoretiske ramme.357
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Kvale, S., 1997, s. 225, her udtrykker Kvale i en kritisk gennemgang, at generaliserbarhed, reliabilitet og validitet har opnået status som videnskabelig, hellig treeninghed i moderne samfundsvidenskab” , hvilket jeg i det følgende vil forsøge at forholde mig til ud fra et systemteoretisk perspektiv, som ikke inkluderer det positivistiske ’treeningheds’-udgangspunkt. På den anden side tilslutter jeg mig som nævnt ikke Kvales tilgang til
den kvalitative interviewmetode.
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De indsamlede empiriske informationer, som fremlægges i næste kapitel, kan i deres udgangspunkt
betragtes som et casestudie og følgelig med de i et casestudie indbyggede karakteristika358. Der er,
som nævnt i indledningen til dette kapitel, ikke intentioner om at ville lade disse konstruktioner få
generaliserbarhedens karakter359, der rækker ud over konteksten, hvori undersøgelsen er foretaget.
Det er således ikke min hensigt at udsige noget generelt, da dette i den anlagte teoretiske ramme
ikke er muligt360. Den kontekstbundne pbc-anvendelse i et treårigt gymnasieforløb kan på den
anden side give viden om muligheder, begrænsninger og konsekvenser med et fokus på
undervisning og lærestrategier, når konteksten er beskrevet. Med Cronbachs ord: ”When we give
proper weight to local conditions, any generalization is a working hypothesis, not a conclusion” 361.
Det empiriske genstandsfelt er hverken typisk eller repræsentativt i forståelsen i forhold til
omverden for det iagttagne system, og der kan ikke med den anlagte teoretiske ramme finde
forskning sted, hvor komparative studier er mulige. Det er derfor en farlig vej inden for pædagogisk
forskning at bedrive komparative studier, idet feltet som tidligere nævnt er så komplekst, at det
aldrig vil være muligt at filtrere og kondensere de ’rigtige’ parametre.
Studiet af det empiriske felt tilbyder en tolkning, ’a working hypothesis’, som kan være til
inspiration, og hvis præmisser kan efterprøves. Derfor er der i dette kapitel gjort rede for
iagttagelsesperspektivet og den kontekst, hvori iagttagelserne foregår i den longitudinelle
undersøgelse.362
Med hensyn til reliabilitet vil jeg mene, at tidsperspektivet netop gør en reliabiletstest ikke kun
vanskelig at håndtere, men også i et vist omfang uinteressant, idet tiden er gået, den ’aktuelle nutid’
er blevet til fortid, og dermed sætter emergensen sig igennem. Med den i dette kapitel fremlagte
metodekonstruktion er det muligt at gå ud at gøre ligeså, dvs. at iagttagesesperspektivet,
metodemæssigt, kan siges at være uændret. Denne forståelse af reliabilitet vil jeg betegne som ydre
reliabilitet. Dette gælder til gengæld ikke den aktuelle kontekst, hvori følgeforskningsmetoden
efterfølgende skal anvendes i reliabilitetstestøjemed. Den realitet, der vil blive fokuseret på, kan
naturligvis have ligheder med den ’første realitet’, men dette ville være et forkert udgangspunkt, med andre ord, de elever og lærere, der startede i en pbc-klasse i 1998, stiller andre
forventningsstrukturer til rådighed for forskningsmetoden end elever og lærere, der starter f.eks. fire
år senere som pbc-klasse. Lærerne har udviklet deres forventningsstrukturer, det samme gør sig
gældende for organisationen (gymnasiet), og de nye elever, der starter, har ligeledes
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359
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Flyvbjerg, B., 1991, s. 142ff
Wallén, G., 1993, s.108
Jeg forestiller mig således ikke, at induktionsprincippet skal kunne anvendes i denne sammenhæng. Hele den matematiske ide bag induktionsprincippet, hvor der tages udgangspunkt i et udsagn, der er sandt, og derefter antage, at p er sand, for derefter at undersøge/bevise, at p+1 er sand, er
ikke relevant i min tilgang til det aktuelle forskningsfelt.
Luhmann, 1987, s.49
Patton, 1990, s. 487, her citeres Cronbach, 1975, s. 124-125
Disse beskrivelser (af iagttagelsesperspektiv og kontekst) kan i sig selv betragtes som et iagttagelsesperspektiv i sig selv og følgelig en iagttagers
beskrivelse.
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forventningsstrukturer, der er konstrueret gennem deres deltagelse i viften af sociale systemer før
indtrædelsen i gymnasiet.
Der er således en vis sandsynlighed for, at en såkaldt reliabilitetstest ville falde negativt ud i det
aktuelle tilfælde. Præmisserne ændres, hvilket ikke gør en efterfølgende undersøgelse, der anvender
følgeforskningskonceptet, uinteressant for ad den vej at kunne udsige noget om forandringer over
tid, men det har så bare ikke i den forstand noget med reliabilitetstestning at gøre, i forståelsen hvor
’nøjagtigt’ man har målt det, der er målt. Reliabilitetstilgangen er her iagttaget som mindre
interessant, idet det drejer sig om troen på, at man kan måle ’nøjagtigt’ det, man måler, og dybest
set ikke er påvirket af f.eks. ydre omstændigheder som forskerens ’blik’ og tid.
På den anden side er der i følgeforskningsdesignet indbygget en form for reliabilitetstest som en
konsekvens af denne indsigt. Denne form for reliabilitet kunne betegnes som indre reliabilitet. Det
betyder, at der inden for analysens genstandsfelt spørges til allerede indsamlede informationer og
konstruktioner af disse informationer i en stadig iterativ proces gennem det treårige
følgeforskningsforløb. Dette vil jeg med henvisning til kommunikationsteorien kalde en
forståelseskontrolaktivitet, i betydningen at forskeren undersøger, om de empiriske konstruktioner,
denne har udarbejdet, kan genkendes af genstandsfeltet, hvori informationerne er hentet.
Med hensyn til validitet vil jeg skelne mellem en validitet, der går på, om metodekonstruktionen
overhovedet har hjemmel til at konstruere den valgte fortolkning363, og en validitet, der går på en
forestilling om, at forskellige informationsindsamlingsmetoder tilsammen skal kunne fremkomme
med samme konstruktion. Den sidstnævnte validitetstype kaldes som nævnt i litteraturen ofte
triangulering.364
Jeg har forsøgt at konstruere en metode, der inddrager forskellige kontekster, men dette er ikke et
udtryk for, at der i min tilgang er tale om trianguleringer. Med udgangspunkt i systemteorien må
denne form for test anses for at være uinteressant, idet der altid vil være tale om konstruktioner set
ud fra det aktuelle iagttagelsesperspektiv. Med andre ord er der ikke tale om, at Sandheden, Realitet
eller Verden kan tone frem som en ’universel sandhed’, - hver iagttager konstruerer i princippet sin
realitet, og dermed er trianguleringsprincippet heller ikke andet end en konstruktion af en
virkelighed, nemlig den iagttagerafhængige virkelighed. Det samme ræsonnement gør sig gældende
for den første type validitet, men her kan der være tale om et ’fortolkningslag’, der går forud for
anvendelsen af metoden. F.eks. skal de konkret anvendte spørgsmål, kategorier og teorifundamentet
i sig selv fortolkes af ’validitetsudøver/-kontrollør’, - ’en anden’, og denne fortolkning er ikke
nødvendigvis i overensstemmelse med metodekonstruktørens tolkning af disse.

363
364

Patton, 1990, s. 14
Patton, 1990, s. 465f
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V.

Empirisk undersøgelse

Del V er delt op i to hovedkapitler, hvor første kapitel indeholder en beskrivelse af det empiriske
genstandsfelt, der som nævnt drejer sig om elever i en pbc-klasse, de lærere, der er knyttet til
klassen, de formelle rammer for undervisningen, fysiske rammer og de teknologiske ressourcer, der
er koblet til pbc-klassen.
I kapitel 2 præsenteres den empiriske undersøgelses indsamlede informationer først ud fra de
enkelte temaer, som anvendelsen af følgeforskningsdesignets delkomponenter har givet mulighed
for. Delkomponenterne er som beskrevet en betegnelse for følgeforskningsdesignets forskellige
metoder. Betegnelsen tema handler i denne forbindelse om, hvad delkomponenten indholdsmæssigt
er koncentreret om. Efter behandling af de enkelte temaer vil disse undersøgelsesinformationer i en
afsluttende sammenfatning blive koblet, kondenseret og tolket i en tematisering (”working
hypothesis”365), hvor hovedtemaerne er programmeltyper og anvendelsesomfang, kommunikation i
snack og interaktionssammenhænge, læring/lærestrategier samt undervisningens organisering.
Elevernes pbc-brug i undervisningen366
Hovedtemaer:
* pbc-brug, type, omfang, tid, fag
* kommunikation, interaktion, snack
* læring/læringsstrategier
* Undervisningens organisering
Temaer:
* forestillingsbeskrivelse
* kommunikationskategorier og pbc-anvendelse
* programmeltype, anvendelsesomfang, fag, sted
* kommunikationsvolumen og -type
* læring og pbc-anvendelse 1
* læring og pbc-anvendelse 2
* pbc i undervisningen/udvikling af pbc-baseret undervisning
* et fremtidigt gymnasieforløb med pbc
* programmelanvendelse og -omfang
* kommunikation, den undervisningsmæssige/ikke undervisningsmæssige
* om brug af fagspecifikke programmer
* kommunikationstyper og indholdskategorier
* klassedatabasefunktioner, elever, lærere og logbogen
Figur 9.

Tematyper og fokuspunkter

I denne indledning har jeg nævnt flere typer af temaer. Der er tale om en sammenhæng og en
hierarkisering, idet hovedtemaerne så at sige lukrerer på temaerne. Med andre ord trækkes der på
’findings’ genereret af de enkelte delkomponenters i forbindelse med behandling af hovedtemaer.

365
366

Cronbach, 1975, s. 124-125 (er tidligere refereret)
I denne formulering er inkluderet, at der også iagttages pbc-brug i undervisningsrelaterede sammenhænge og ikke kun i den traditionelle klassebaserede interaktionsform.
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Der er tale om udvalgte temaer og dermed udeladelse af informationer, som undersøgelsen også
ville kunne præstere og inddrage i analysen, men som ikke er aktuelle for de valgte temaer. De
indsamlede informationer vil med andre forskelsmarkeringer kunne udgøre udgangspunkter for
andre tematiseringer. Det handler således om, at de valgte temaer aktualiserer noget og lader andet
ligge, og dermed er der tale om, at den empiriske undersøgelse kan iagttages som en ud af mange
konstruktioner af et observeret genstandsfelt. Der ligger flere lag i denne konstruktion. Det første
’lag’ handler om konstruktionen af ’undersøgelsens blik’, det vil sige, at allerede ved valg af
delkomponenter i følgeforskningsdesignet og de dertilhørende spørgsmål til det empiriske felt er
den første konstruktion undervejs. Den efterfølgende konstruktion, som den vil fremstå i kapitel 2 i
denne del, er igen udtryk for valg, det andet ’lag’ med udgangspunkt i de angivne temaer. Det tredje
’lag’ er formuleret i det afsluttende sammenfattende afsnit, hvor opsummering af den empiriske
undersøgelse ud fra de overordnede temaer behandles.
Kapitel 2 beskæftiger sig med udsagnenes ’hvad’, dvs. hvad siger og skriver elever og lærere om de
valgte hovedtemaer, og hvilke argumenter, hvis disse er ekspliciterede, vælger elever og lærere i
den sammenhæng, når det drejer sig om pbc-anvendelse i undervisningen og i
undervisningsrelaterede sammenhænge. Dette giver nogle forskelsmarkeringer, som bl.a. handler
om, hvorfor elever bruger deres pbc, som de gør, og hvorfor lærerne organiserer undervisningen,
som de gør.
Det drejer sig i langt overvejende grad om elevernes udsagn, det vil sige, at eleverne er valgt som
hovedkilde, hvilket betyder, at det er deres udsagn, der her er vurderet som værende specielt
interessante, når det drejer sig om deres brug af pbc. Lærernes udsagn er primært tænkt som kilde i
forbindelse med undervisningens organisering og i forbindelse med kommentering af elevudsagn.
Mine klasserumsobservationer er primært interessante i forbindelse med genereringen af spørgsmål
til elever og lærere, og ikke som et udtryk for en speciel privilegeret sandhedsudsigelsesposition.
Med andre ord drejer det sig om et valg, hvad angår kilder til beskrivelse af genstandsfeltet i
forbindelse med en diskussion af forholdet mellem specielt det politiske systems forventninger til
IT-anvendelse og iagttagelser i genstandsfeltet. Jeg har valgt at lade det iagttagne genstandsfelts
hovedpersoner være kilde, ud fra en betragtning om at elever og læreres udsagn (2. ordens
iagttagelser) er interessante i forbindelse med konstruktionen af dette genstandsfelt. Jeg kunne have
valgt et leder- , et forældre- , et amts-, et pbc-forhandler- , et politikerperspektiv osv., hvilket ville
betyde, at andre spørgsmål måtte stilles, og andre svar ville fremkomme.
Hensigten med undersøgelsen er på den baggrund, at denne undersøgelse kan bidrage til
diskussionen om de høje forventninger, der er fra det politiske system til IT generelt, og her
specielt, hvad angår pbc-brug, som på nuværende tidspunkt er den IT-anvendelse, som kan
betegnes som den potentielt set mest intensive form for teknologianvendelse - og så genstandsfeltet
i forståelsen et elev- og lærerperspektiv iagttaget af en specifik person. Og til denne diskussion har
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jeg valgt at inddrage hovedpersonernes udsagn. Dette giver ikke nødvendigvis et for andre ’sandt’
billede af genstandsfeltet, men det giver et billede, der stiller sig til rådighed for fortsat generering
af ny erkendelse. Der er med den anlagte vinkling af forventningsudsagn tale om udsagn fra flere
funktionssystemer, her tænker jeg på det politiske system, det videnskabelige system samt
uddannelsessystemet og dets subsystemer, hvilket er det krydsfelt, hvori en diskussion af
genstandsfeltet kan placeres.
De i kapitel 2 fremlagte konstruktioner giver afsæt til sidste del, Del VI, hvor undersøgelsens
’findings’ og de i Del 1 angivne ’findings’ ’vedrørende det politiske systems forventninger
diskuteres.

1. Pbc-klassen og rammer for undervisningen
I 1995 startede et forsøg med pbc-klasser på Holstebro Gymnasium og HF og på Nørresundby
Gymnasium og HF. ”Den elektroniske skole”367 blev forsøget officielt benævnt. Det var et
udviklingsprojekt, der løb over en treårig periode, således at elever, der startede i august 1995 på de
to gymnasier, fik stillet en pbc til rådighed i de tre år, de gik i gymnasiet. Lærerne fik ligeledes en
pbc og deltog i forskellige typer af forberedelsesaktiviteter før forsøgets start. Holstebro
Gymnasium valgte at fortsætte forsøget de kommende år, hvilket faktuelt betyder, at der er blevet
oprettet en pbc-klasse på forsøgsbasis i hvert af de efterfølgende år. De første fire pbc-klasser på
Holstebro Gymnasium fik finansieret deres computere af Ringkøbing Amt og IBM Danmark, og
forsøget har i sin helhed bygget på et samarbejde mellem Undervisningsministeriet, Ringkøbing
Amt, Tele Danmark , IBM Danmark og Holstebro Gymnasium. De efterfølgende pbc-klassers pbcanskaffelser er foregået via egenbetaling. De nationalt formulerede formelle rammer for
undervisningen i gymnasiet i form af love og bekendtgørelser har været det principielle
grundlæggende vilkår.
Med hensyn til finansieringen skal det kun kort nævnes, idet jeg ikke i denne afhandling interesserer
mig for den ellers på mange måder afgørende økonomiske dimension, at de nævnte
samarbejdspartnere i fællesskab har etableret rammerne for forsøgsklasserne.
Forsøget har på et overordnet niveau været underlagt Undervisningsministeriets formelle rammer.
Udgangspunktet har været, at eleverne i pbc-klasserne formelt skal stilles over for de samme krav til
den afsluttende eksamen som resten af landets gymnasieelever.
Dette har i praksis betydet, at eleverne i pbc-klasserne går til de traditionelle eksaminer i de
traditionelle gymnasiefag. Der er dog i projektbeskrivelsen for forsøget ”Den elektroniske skole”
indskrevet følgende:
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Hansen, G., A. Kjær og H. Mathiasen, 1998
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”I den udstrækning det er nødvendigt for forsøgets gennemførelse, er
ministeriet indstillet på eventuelle dispensationer fra gældende
bestemmelser om undervisning og eksamen i de pågældende fag”368
Ifølge rektor H. Vangsgaard er der ikke blandt lærerne i 98x søgt om dispensation fra gældende
bestemmelser om undervisning og eksamen.369
I faget matematik er der som følge af pbc-anvendelse i undervisningen ændret i prøvens udformning
til den skriftlige studentereksamen for pbc-klasserne i perioden 1995 til 1998. Denne ændring har i
øvrigt været model for den senere ændring i de generelle eksamensbestemmelser for skriftlig
eksamen i faget matematik i gymnasiet, som nu er en todelt test, en del med og en uden
hjælpemidler. Dette blot som orientering, idet eksterne prøveudformninger og andre
eksamensrelaterede emner er udgrænset i denne afhandling. Når netop matematik nævnes, skal det
ses i sammenhæng med, at Holstebro Gymnasium i de første fire år har valgt at lade matematiske
klasser være forsøgsklasser, hvilket begrunder denne lille sidebemærkning vedrørende erfaringerne
med eksaminer i skriftlig matematik. Det skal samtidig nævnes, at den specifikke fagkombination
for den valgte klasse, 98x, ikke har nogen betydning for forskningsprojektets ærinde, - med andre
ord interesserer jeg mig ikke i denne afhandling for det enkelte fag og for konsekvenser for det
enkelte fags formål, mål og indhold. Dertil må fagspecifikt rettede og dermed også såkaldt
tværfagligt370 rettede forskningsprojekter etableres.
Jeg har fulgt pbc-klassen, benævnt 98x, fra starten i august 1998 til juni 2001, hvor eleverne blev
studenter. Det drejer sig om den fjerde klasse med forsøgsstatus, hvilket indebærer, at der kan søges
dispensation for de gældende lov- og bekendtgørelsesparagraffer.

1.1. Formål med forsøget ”Den elektroniske skole”
Formålet med forsøget ”Den elektroniske skole” har været at indsamle erfaringer med
computerbaseret undervisning.371 I en publikation, der blev udgivet som informationsmateriale i
forbindelse med forsøget, er forventningerne til forsøget formuleret på følgende måde:
”Forsøget forventes at få stor betydning for, hvordan
informationssamfundets skole og undervisning indrettes. På nogle punkter
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Undervisningsministeriet, 1995f, s. 3
Korrespondance med rektor H. Vangsgaard, marts 2001
Begrebet tværfaglighed har i litteraturen flere betydninger, jf. f.eks. Kristensen, H.J., 1991, s. 63 - 105
Når jeg i nærværende afhandling anvender begrebet, er det i betydningen, at det drejer sig om organisering af undervisningen som andet end
undervisning via den traditionelle fagrække og den traditionelle fagopdelte skemaorganisering.
371
Undervisningsministeriet, 1995, folder uden sideangivelse
369
370
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kan der blive tale om ganske store forandringer, også på områder, der er
grundlæggende for undervisning og for læreproces”372
Og fortsætter med at specificere forhold omkring forventninger til undervisningens organisering:
”Specielt forventes der væsentlige ændringer i undervisningens organisering.”373
Her nævnes efterfølgende, at forsøget kan give erfaringer med bl.a. ændringer i elev- og lærerroller,
”fleksibilitet” i undervisningen (tid, sted og indhold), ”procespædagogik”, kommunikation, hvor
denne differentieres i kommunikation mellem elever, mellem elever og lærere, mellem lærere og
mellem lærere og elever på andre skoler. Derudover nævnes, at forsøget forventes at bidrage med
erfaringer med hensyn til undervisningsdifferentiering og ”udnyttelse af fjernundervisningens
principper i samspil med distribueret undervisning og tilstedeværelsesbaseret undervisning”.374
Der er således tale om et bredspektret forsøg, hvor mange undervisningsorganisationsrelaterede
områder forventes at blive sat i spil. Derudover er der formuleret forventninger til de enkelte fags
udvikling, til eksamen, undervisningsmaterialer og læreropkvalificering. Det har derfor været
hensigten at indsamle erfaringer fra fag, der har været udbudt til eleverne, hvor pbc-anvendelsen har
været et vilkår i den daglige undervisning.375 Opsummerende kan det sammenfattes som et forsøg,
der som ambition har haft at berøre mange aspekter ved pbc-baseret undervisning i gymnasiet.
Dette kompleks af elementer er illustreret i nedenstående figur.376
Materielle vilkår Formelle vilkår, herunder ekstern evaluering Undervisningsmateriale Undervisningsprincipper Undervisningsformer
Arbejdsformer Metoder Formål, fag Mål, fag Indhold, fag Indholdsorganisering Elevforudsætninger/potentialer
Dannelsesmæssige perspektiver Undervisningsredskaber Undervisningsmedier

Figur 10. Genstandsfeltets elementkompleks
Hver gang der vælges, hver gang noget gøres aktuelt inden for de enkelte elementer, producerer det
efterfølgende konsekvenser for de øvrige elementer. Med andre ord kan et enkelt elementer ikke
isoleres. Eksempelvis vil IT-anvendelse betragtet som et undervisningsredskab kunne få betydning
for andre elementer, som f.eks. undervisnings- og arbejdsformer, som vil kunne få indflydelse på
indholdsorganisering, som igen vil kunne få betydning for andre elementer som f.eks. fags indhold,
som igen vil kunne få indflydelse på prøveformer.
Som en konsekvens af systemteoriens kontingensbegreb ville et andet valg sandsynligvis have givet
andre følger. Forsøget har så at sige skudt med spredehagl for ad den vej at få et indblik i pbcbaseret undervisning og dens konsekvenser på et orienterende og indledende niveau. I nærværende
372

Undervisningsministeriet, 1995, folder uden sideangivelse
Undervisningsministeriet, 1995, folder uden sideangivelse
374
Undervisningsministeriet, 1995, folder uden sideangivelse
375
Hansen, G., A. Kjær og H. Mathiasen, 1998, s. 5f
376
Mathiasen, 2000b, s. 14 , her udvidet med specificerede elementbetegnelser
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afhandling er undervisningens organisering og pbc-anvendelse i undervisningen valgt som de
konkrete elementer, der er fokuseret på, vel vidende, at disse ikke kan isoleres, jf. ovenstående.
Disse elementer er imidlertid her valgt som fokus og ramme for en diskussion af elevernes
betingelser, hvad angår lærestrategier, idet netop disse parametre er fremhævet i de inddragne
policy-papers og i de såkaldte ’frontfigurers’ værker samt i de konkrete formuleringer i de til
forsøget ”Den elektroniske skole” publicerede inddragne dokumenter. Som en fortsættelse af denne
indledningsvise rammebeskrivelse skal enkelte elementer i ’genstandsfeltets elementkompleks’
inddrages, da disse i den konkrete sammenhæng vurderes at være væsentlige for den overnævnte
fokusering på undervisningens organisering og på pbc-anvendelse i undervisningen.

1.2. Elever og lærere i pbc-klassen
Eleverne i pbc-klassen, 98x, er ikke valgt ud fra specielle egnethedskriterier, hvilket konkret, ifølge
rektor H. Vangsgaard, betyder, at elever er valgt tilfældigt blandt de elever, der har tilkendegivet, at
de var interesserede i at komme i pbc-klassen, der startede i august 1998. I princippet er samme
procedure valgt, hvad angår lærerbesætningen i pbc-klassen. Når formuleringen lyder: i princippet,
skyldes det, at der ofte er andre hensyn at tage, når fagfordelingen skal falde på plads. De aktuelle
lærere i pbc-klassen, 98x, er en blanding af lærere, der har flere års erfaring med undervisning i
pbc-klasser, og lærere, der har få erfaringer med undervisning i pbc-klasser.
Hvad angår eleverne, er disse på baggrund af de følgende baggrundsvariable at betragte som en
typisk klasse ifølge rektor H. Vangsgaard. Det betyder på den anden side ikke, at klassen, hvad
angår kommunikation (undervisning), nødvendigvis er typisk, da det ud fra et systemteoretisk
perspektiv drejer sig om, at flere autonome systemer (psykiske systemer) stiller sig til rådighed for
kommunikationen (sociale systemer) som følgelig udgør et kompleksitetspotentiale. Med andre ord
er der tale om kontingens, idet disse psykiske systemers stillen sig til rådighed for kommunikation
ikke er mulig at forhåndskategorisere, og dermed ikke mulig at typificere. Kommunikationen
forløber i sin egen autopoiesis og er ikke forudsigelig i den forstand, at f.eks.
undervisningsplanlægning og konkret udførelse af undervisning er kongruente størrelser. Det
betyder ikke, at planlægning af undervisning ikke er en væsentlig aktivitet, det betyder blot, at det
er sjældent, at planen holder i praksis, netop fordi der er tale om et komplekst felt.
Eleverne i 98x er ifølge rektor H. Vangsgaard typiske, hvad angår skolegang før optagelse i pbcklasse, idet ca. halvdelen af eleverne kommer fra efterskoler og den andel halvdel fra folkeskoler.
Ca. halvdelen af eleverne kommer fra 9. klasse og resten fra 10. klasse. Tre elever har været på et
udlandsophold (USA) før start i 1.g377. Eleverne kommer fra samme geografiske område som resten
af eleverne på Holstebro Gymnasium, der kan betragtes som et oplandsgymnasium med
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’monopollignende’ vilkår. Der er således langt til nærmeste almene gymnasium,(Holstebro
Handelsskole og Holstebro Tekniske skole, som ligger få hundrede meter fra gymnasiet). Det
betyder, at eleverne ofte bruger tid på daglig transport til og fra gymnasiet.
Med hensyn til elevernes IT-færdigheder angav de ved mit første møde med klassen i august
1998378, at de alle havde brugt tekstbehandling i folkeskolen undtagen en enkelt elev, hvor skolen
ikke havde computere. Alle undtagen to havde computere hjemme, og disse computere blev
primært brugt til opgaveskrivning og for de fleste drenges vedkommende også til spil. Nogle få
elever har taget IT-kurser på ungdomsskolen og et par af eleverne giver udtryk for, at de bruger
computeren til musikafspilning og hjemmesideproduktion. Der er med de angivne oplysninger fra
eleverne ikke tale om formelt IT-kvalificerede elever. Der er nærmere tale om, at få skiller sig ud
ved f.eks. ikke at have adgang til computer hjemme før august 1998, og at få har stor viden om
brugen af computere inden for et specifikt felt.

1.3. Fysiske rammer
Lærere og elever i pbc-klassen, 98x, har alle pbc’ere til rådighed i alle tre år. Ud over disse
computere omfatter den tekniske platform netadgang fra gymnaiset og hjemmene, adgang til
diverse printertyper, stationære maskiner, CD-Tower mm. Mange klasselokaler er udstyret med 34’’
monitorer, og alle lokaler har installeret netopkoblingsmulighed. Nogle lokaler kan dog kun tilbyde
accesmulighed til få, idet der kun er installeret få stik, til gengæld er hele skolen kablet, således at
der i ethvert lokale også i kantinen er mulighed for netopkobling.
I nogle lokaler sidder eleverne i klynger, hvor der i hver bordklynges midte er mulighed for
strømtilførelse og netopkobling. I 3x har eleverne i 98x haft færre timer i lokaler, hvor alle har
netaccesmulighed i forhold til de første to år. Grunden til dette er, at der stadig er blevet flere pbcklasser, som alle skal have mulighed for at modtage undervisning i lokaler, hvor alle kan koble sig
på nettet.
Ud over de nævnte lokaler med bordopstilling i klynger, modtager eleverne i 98x undervisning i
lokaler, hvor bordopstillingen er i traditionelle hesteskoformationer eller i rækker.

1.4. Formelle rammer
Eleverne i pbc-klassen har de samme fag med det samme pensum og med samme timetal som
øvrige gymnasieelever. Der er ikke forskel på selve studentereksamen, idet elever i pbc-klassen skal
op på samme vilkår som landets øvrige gymnasieelever, og der er heller ikke forskel på den daglige
organisering af undervisningen i de traditionelle fag, hvad angår pbc-klassen. Det traditionelle fag- ,
378
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tids- og klasseopdelte skema udgør fundamentet i den daglige organisering af undervisningen. Der
skal afleveres samme antal skriftlige opgaver, som det kræves af alle andre elever, og der gælder de
samme fraværsregistreringsrutiner samt regler for tilstedeværelse i undervisningen som for øvrige
gymnasieelever.

1.5. Maskinel og programmel
Eleverne i pbc-klassen har til forskel fra andre gymnasieklasser altid en pbc til rådighed i
undervisningen og hjemme. På deres maskiner ligger der, ud over, hvad de selv måtte have
installeret, en generel pakke bestående af tekstbehandling, ordbøger, regneark, tegne- ,
præsentations- og databaseprogrammel samt kommunikationsprogrammel. Derudover har eleverne
løbende haft mulighed for at bruge diverse fagspecifikke programpakker, hvor der som nævnt i
faget matematik har været tale om en specielt intensiv brug af programmet MathCad. I de
naturvidenskabelige fag har der været undervisningsforløb, hvor forskellige dataindsamlinger i
forbindelse med forsøg er konverteret til elevernes pbc, som de så via specifikke programmer har
kunnet arbejde videre med. Eleverne fik installeret modem i 1x, men disse kom først til at virke
optimalt i foråret 1999 på grund af leverandørskift og medfølgende tidskrævende aktiviteter.

2. Tematiske empiriske informationer og konstruktioner
I dette kapitel vil de enkelte temaer blive præsenteret i en primært kronologisk rækkefølge. Der
indledes med elevernes forestillingsbeskrivelse af det kommende treårige gymnasieforløb med pbc,
hvorefter de fortløbende observationer af undervisningen analyseres. Derefter præsenteres de to
undersøgelser, hvor alle elever, i foråret i 1x, 2x og 3x, er blevet spurgt om deres pbc-brug, hvad
angår omfang og anvendelsesområder. Så følger en analyse af elevernes iagttagelser af deres pbcanvendelse i et læreperspektiv i form af henholdsvis interviews og essays. Denne analyse
efterfølges af lærerinterviews, hvis tema er undervisningens organisering, og denne analyse
efterfølges af elevernes essays om et ’nærfremtidigt’ gymnasieforløb, hvor pbc er et vilkår. Derefter
præsenteres elevernes skriftlige besvarelser af de opfølgende spørgsmål, der er stillet i forbindelse
med undersøgelsen af elevernes angivelse af deres pbc-anvendelse. De sidste 4 delkomponenter
fokuserer på specifikke pbc-anvendelser i form af skriftlige spørgsmål til alle elever.
De indsamlede empiriske informationer er efter gennemlæsning blevet kategoriseret ud fra elever
og læreres valg af information og meddelelse. I den nedenstående behandling af de enkelte temaer
nævnes f.eks., at nogle, flere eller mange informanter har valgt at meddele information, der kan
indgå i de valgte kategorier. Der er således valgt en markering, der skelner mellem, om flere eller
om en enkelt informant har valgt at aktualisere temaer inden for de valgte kategorier. Det betyder
ikke, at der udelukkende fokuseres på, hvad et ’flertal’ måtte meddele inden for samme kategori.
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Med andre ord fokuseres der i behandlingen af empirien på hvilke temaer, informanterne vælger at
aktualisere, og disse tillægges alle betydning inden for rammerne af problemformuleringen. Der er
ikke i kategoriseringsøjemed tænkt i en skelnen mellem konsensus eller ej, derfor kan der i
princippet være informanter, der i deres ekspliciterede iagttagelser aktualiserer et tema tilhørende
samme kategori, som så at sige er uenige.

2.1. Tema: Forestillingsbeskrivelse
Elever og lærere har i september 1998, efter et par uger med pbc (bilag 10), skrevet et essay om
deres forestillinger om det kommende treårige gymnasieforløb. Det overordnede tema er som nævnt
pbc-anvendelse i undervisnings- og læringsmæssige sammenhænge, hvilket også vil være det
gennemgående tema i analysen af elever og læreres ekspliciterede iagttagelser. Der vil
indledningsvis blive præsenteret elevudtagelser, der fokuserer på IT-færdigheder og IT-viden, da
dette har fyldt en betragtelig del i flere elevessays.379 Dette kunne udelades, da IT som emne i
undervisningen ikke er i fokus, men jeg har alligevel valgt at medtage dette perspektiv, fordi
elevernes begrundelser i den sammenhæng kan bidrage til en konstruktion af elevernes forståelsesog meningshorisont ved indgangen til det treårige gymnasieforløb. Jeg har i behandlingen af elevog lærerforstillingsbeskrivelserne valgt de samme overordnede kategorier, som er benyttet til den
indledningsvise behandling af det politiske systems forventninger til IT-anvendelse i
undervisningen, hvilket drejer sig om tre kategorier: Forventninger til konkrete IT-kvalifikationer,
forventninger til IT-anvendelse i undervisningen og forventninger til IT som læreprocesfacilitator.
Forkortelsen IT er erstattet af den konkret anvendte teknologi, med forkortelsen pbc, og
kategorititlerne er ændret en smule, men er indholdsmæssigt ækvivalente. Der er tilføjet en
dimension til kategorien om forventninger til pbc-baseret undervisning, kaldet forventninger til
afledede effekter af en pbc-baseret undervisning. Denne dimension inden for nævnte kategori er
medtaget, fordi elever og lærere faktisk allerede efter 2-3 ugers deltagelse i pbc-baseret
undervisning har formuleret iagttagelser, der som tema har en konkret effekt-dimension.
Denne delkomponent i følgeforskningsdesignet er tænkt som et forsøg på at få konstrueret et billede
af elever og læreres forventninger til deres konkrete pbc-brug i undervisningen, og nærmere
præciseret handler det om elever og læreres forventninger til den undervisningsrelaterede
kommunikation og forventningerne til egne læremuligheder i den sammenhæng.
Afsnittet indledes med en behandling af elevernes ekspliciterede forventninger til egne ITfærdigheder og -viden. Derefter følger et afsnit, der behandler forventninger til undervisningen (den
379
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undervisningsmæssige kommunikation), et afsnit om forventninger til læremuligheder og et afsnit
om forventninger til allerede iagttagne effekter samt forventede mulige effekter af pbc-anvendelse i
undervisningen. Afsnittet afsluttes med en sammenfatning af de 4 underafsnits indhold.
Af de 24 elev- og 7 læreressays, der er til rådighed for behandlingen af dette tema, indeholder de
fleste essays informationer, der kunne give anledning til andre forskelsmarkeringer end de her
anvendte, som f.eks. en kønsspecifik fokusering, en kulturel fokusering, en fokusering på det
sociale miljø, en fokusering på socialiseringsprocesser og en fokusering på en såkaldt ’stærk/svag’elev problematik, hvad angår elevernes situation i et læremiljø, hvor pbc er et vilkår. Elever og
lærere tillægger disse felter betydning, idet disse i mange essays er blevet aktualiseret frem for
andre af de i opgaveformuleringen angivne inspirationsstikord (bilag 10). Dette gør de nævnte
fokuseringer aktuelle i forbindelse med en forskningsmæssig behandling, idet jeg vurderer, at en
sådan aktivitet ville kunne producere ny viden. Det ligger imidlertid uden for denne afhandlings
rammer, hvorfor jeg vil lade disse perspektiver ligge som inspirationskilde til anden lejlighed.

2.1.1. Forventninger til IT-færdigheder og -viden
Mange elever fokuserer, som nævnt indledningsvis, på mulige IT-færdigheder og -viden, som en
deltagelse i et pbc-baseret treårigt gymnasieforløb vil kunne tilbyde. Og der er i parentes bemærket
ikke angivet stikord som kvalifikationer, kompetencer, viden, færdigheder og ikke nævnt IT i den
forbindelse under de angivne begreber, som skulle fungere som inspiration til essayskrivningen
(bilag 10).
Eksempler på elevernes tilbagemeldinger kan f.eks. være formuleret som ”Mine forestillinger om de
næste tre år er meget enkle. 1: At få en større indsigt i den teknologiske udvikling på dette
område”380, ”Jeg håber selvfølgelig, at jeg vil lære en masse om computere i de næste tre år.”381 og
”Jeg regner med, at det bliver nogle gode år, hvor man får lært en masse, ikke bare almen skole
stuff , men også en masse om pc’en.”382
Elevernes argumenter i den forbindelse handler om, at IT-kvalifikationer vil gavne dem i studie- og
erhvervsmæssig sammenhæng. ”Jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at det her computerlære er noget
jeg vil få brug for i fremtiden, lige meget hvilket job jeg vælger. Det er en ekstra bonus som vi 26
får,..”.383 IT-kvalifikationer tillægges stor betydning og iagttages som en form for
’tillægskompetence’ i forbindelse med det treårige gymnasieforløb.
”Mit mål med de næste 3 år er at få en god tid socialt, en hård tid med
forhåbentlig mange gode og velfortjente resultater og en større og mere
380
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vidtstrakt viden om elektronisk kommunikation og om computere i det hele
taget. Jeg tror, vi får et stort fortrin jobmæssigt, når vi kommer ud, da vi har
en stor ekspertise i fremtidens arbejdsredskaber”384
Eleverne giver i flere tilfælde udtryk for, at de vil fremstå som noget særligt, i forståelsen at de kan
tilbyde IT-færdigheder og viden, og flere elever nævner, at de forventer, at computeren vil gavne
deres fremtidige uddannelsesforløb:
”Jeg regner med, at det vil være et plus, når jeg skal på en videregående
uddannelse. Jeg tror at fremtiden bliver meget teknologisk med internet i de
fleste husstande og computere overalt. Det vil være et verdensmedie. Derfor
vil det jo ikke være skidt, at vide noget og kunne arbejde med computere
osv.”385
Mange elever inddrager samfundsudviklingen i deres argumentation, som f.eks. følgende citater
giver udtryk for: ”jeg er utrolig glad for at være kommet i den elektroniske klasse, jeg ser det som
en personlig udfordring, og som en stor hjælp til mig. Man kan ikke undgå computere i
fremtiden..”386 og ”.. da computeren trods alt er fremtidens kommunikationsredskab er jeg glad for
at være med i udviklingen.”387
Eleverne giver således via deres ekspliciterede iagttagelser, hvad angår forventninger til den pbcbaserede undervisning, udtryk for, at de er meget opmærksomme på de muligheder, de har for at få
en såkaldt ’tillægskompetence’ til deres nationalt kompetencegivende studentereksamen, og at
denne med begrundelser i samfundsudviklingen giver dem gode betingelser for at opfylde
nuværende og fremtidige samfundsmæssige krav.
Lærerne har ikke valgt at fokusere på IT som emne, en enkelt lærer har valgt følgende formulering,
som er den eneste, der konkret kan placeres i denne kategori: ”De skulle gerne alle blive så gode
som muligt til at bruge dette hjælpemiddel”388 Dette kan tolkes som et udtryk for, at lærerne mere er
fokuseret på undervisningen i deres fag, mens eleverne (også) er fokuseret på IT som
undervisningens emne, hvilket følgende afsnit vil uddybe.

2.1.2. Forventninger til pbc-baseret undervisning
Flere elever giver udtryk for, at de forventer, at den pbc-baserede undervisning vil tilbyde noget
andet, end det de selv har iagttaget ved deltagelse i undervisningen i primært folkeskolen, og også
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noget andet end det billede, de har konstrueret, hvad angår gymnasieundervisning generelt. En elev
skriver kort ”at prøve en anden form for at gå i gymnasiet”389. En variation over dette med et mere
konkret udgangspunkt er formuleret på følgende måde af en elev, der kalder sig selv ”dum hvad
computere angår”390 : ”..efter at ha’ fået tilbuddet fik jeg blod på tanden og øjnede en chance for
ikke at blive fanget af skoletræthedens skarpe klør”, og eleven fortsætter: ”For mig er computeren
bare et ekstra krydderi på en ellers helt normal gymnasie-uddannelse”391. En anden elev udtrykker
bekymring, hvad angår en anden form for træthed: ”Jeg håber også, at der ind imellem vil være
nogle timer, hvor vi lægger computeren væk, så det ikke ender med, at vi bliver træt af den”. 392
Disse udtalelser kan tolkes som et udtryk for relativt store forventninger til pbc’ens indflydelse på
undervisningen. En elev bruger formuleringen ”Fremtidens skole”, når pbc-anvendelse er temaet:
”Den eneste grund til jeg har valgt computerklassen er, at jeg synes det var
for stor en udfordring at sige nej til. Dette er ikke alle, der får mulighed for
at tage et smut til ”fremtidens skole”, hvilket man kan kalde det”393
Denne forventning om ’noget andet’ end den såkaldte traditionelle undervisningsorganisering giver
en anden elev ligeledes udtryk for og konkretiserer det til, at det drejer sig om, at der ikke skal
skrives så meget i hånden:
”Jeg tror de næste 3 år af mit skoleliv bliver meget forskelligt fra de 10, jeg
indtil nu har gået. En af de ting, jeg tror, der forandrer sig mest er :
Arbejdsmønstret. Det bliver anderledes, da man ikke skal skrive særligt
meget i hånden mere og da man har en computer foran sig hele tiden”394
Argumenterne, der bringes på banen, når det drejer sig om forventningerne til den pbc-baserede
undervisning er bredspekterede, fra helt konkrete forventninger om pbc-anvendelser som erstatning
for manuelle aktiviteter til pbc-anvendelse som et medie, der så at sige kan forstyrre (perturbere)
den traditionelle undervisningsmæssige kommunikation. Pbc’en tilskrives i den forstand egenskaber
i form af forandringspotentialer, der vil kunne udmønte sig i en undervisning, der adskiller sig fra
hidtil iagttagen undervisning, og at denne skønnes at kunne afhjælpe begyndende skoletræthed. En
formuleret eleviagttagelsesvariant af dette inddrager forholdet til lærerne og det, at eleverne i 98x
iagttager sig selv som ”specielle” i denne forbindelse. ”Jeg forestiller mig, at vi får et lidt
anderledes forhold til vores lærere, da vi er lidt ”specielle”, og at der derfor bliver en mere afslappet
atmosfære i klassen, når der undervises..”395 Dette kan tolkes som en forventning om, at den
389
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undervisningsmæssige kommunikation så at sige bliver mere tolerant over for elevernes bidrag og
dermed, at flere elever vil vælge at bidrage til de anslåede temaer eller måske vælge at foreslå nye
temaer.
Rettes blikket mod lærerne, fokuseres der her på undervisningens organisering, idet de fleste lærere
giver udtryk for, at undervisningen kan varieres, bl.a. fordi kommunikationsfaciliteterne giver nogle
muligheder for kommunikation med enkelte elever, med grupper af elever og lærerne imellem 396 :
”En anden vigtig ting er det kraftigt forøgede kommunikations- og
informationsniveau som nu er muligt via computerne – det være sig lærerne
imellem, eleverne imellem og lærer og elever imellem. Det lægger op til et
bedre samarbejde mellem fagene – man kan f.eks. helt konkret meget nemt
se, hvad klassen er i gang med i et andet fag.”397
Dette giver muligheder for at organisere projektforløb og elevfremlæggelser, hvor eleverne bruger
deres pbc til at præsentere det faglige indhold.398 Flere lærere nævner undervisningsdifferentiering
som en mulighed og forventer, at kommunikationen kan få en anden kvalitet med pbc-anvendelsen:
”Elevkontakt: Mere differentieret - mere opmærksomhed på den enkelte
elev. Bedre kommunikation med gruppen og med den enkelte”399
En lærer nævner at en intens brug af snack i form af klassedatabase/logbogsaktiviteter vil kunne
styrke kvaliteten af gruppearbejdsformen:
”Jeg har en ambition om at styrke gruppearbejdsformen, ved at strukturere
kravene til planlægning, logbogsanvendelse og skriveprocesser. Her kunne
jeg tænke mig at anvende postsystemet til at lade grupperne øve kritik på
hinanden og til at føre en åben logbog.”400
En lærer forventer, at ”klasseværelsets vægge bliver mere gennemsigtige”401 ved anvendelsen af
internettet, og at dette vil ”forbedre muligheden for at gøre stoffet mere autentisk.”402
Der er i den sammenhæng fokus på teknologiens muligheder for at præsentere og bearbejde det
faglige stof på alternative kommunikative måder.
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En lærer tilskriver en pbc-anvendelse i undervisningen en afgørende betydning, hvad angår selve
undervisningen, dog uden at eksemplificere dette: ”Forventninger til arbejdet i dagligdagen: Sjovere
dagligdag. Mere spændende undervisning. Pc’en et incitament.”403
Forventningerne til pbc-anvendelse i undervisningen er her, at teknologien i form af pbc’ere
simpelthen gør det ”sjovere” og ”mere spændende” at gå i skole.
Nogle lærere udtrykker deres forventninger til undervisningen, som at denne ikke vil byde på ”de
store forkromede forestillinger”404, og ”jeg forventer ikke nogen dramatisk forandring i min
undervisning”405 og sidstnævnte lærer argumenterer for dette ved at give udtryk for, at faget ”ikke
er et af de tunge i computersammenhænge”.406 Forventninger til pbc-anvendelsen set fra lærernes
perspektiv kan siges primært at handle om kommunikations- og notataktiviteter, (når det ikke drejer
sig om fagene fysik og matematik). En lærer skriver i den forbindelse, at eleverne ”primært skulle
bruge pc’en til almindelige notater i mine timer”407
De formulerede elev- og lærerforventninger til den pbc-baserede undervisning viser mange og på
sin vis forskellige forventninger, her vil jeg vælge at opsummere i en tolkning, hvor pointen drejer
sig om, at den undervisningsmæssige kommunikation kan kvalificeres, men at der samtidig er nogle
konditioner til stede, der gør, at dette ikke er uden tilstedeværelsen af forhindringer. Disse
forhindringer handler om deltagernes forståelses- og meningshorisont, som iagttages af lærere og
elever som værende afgørende for deltagelsen i den pbc-baserede undervisning. Dermed er stafetten
ført videre til forventningerne til elevernes læremuligheder, hvor der specielt fokuseres på det
enkelte psykiske systems mulighed for at konstruere erkendelse i pbc-baseret undervisning,
iagttaget af elever og lærere.

2.1.3. Forventninger til læremuligheder
Elevernes angivelse af deres forventning til egne læremuligheder, når det drejer sig om pbc-baseret
undervisning, er i de fleste tilfælde ikke direkte ekspliciteret. Eleverne har ofte indledt deres essay
med en bemærkning om, at det er en svær opgave, hvilket også gælder, når det handler om
elevernes iagttagelser af egen læring og egne læremuligheder. Det er således ikke alle elever, der
har valgt at fokusere på dette felt. En elev konstaterer, at det er meget forskelligt, hvordan man
lærer, og nævner, at kommunikation kan fremme forståelsen af det faglige stof, og at denne
kommunikation i snack-form vil kunne facilitere elevernes konstruktion af ny viden:
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”Man har altid nogle metoder fra sin tidligere skolegang og sin egen
opfattelse af, hvad der er godt og forkert. Man har også individuelle
læreprocesser og måder at lære på. Nogen skal høre forklaringen fem gange
og nogen kan finde ud af det, bare de ser det en gang på tavlen. Derfor er
der også noget i snakken om samarbejde, specielt nu, hvor vi alle sammen
har en mulighed for hurtigt og nemt at hjælpe andre med lektier, forståelsen
eller notater.”408
Forventningerne til snack er et felt, flere elever vælger at aktualisere, når de har ekspliciteret deres
2. ordens iagttagelser.
”Jeg tror, at når vi har vænnet os til computeren, finder en vane med at
replikere, lave sikkerhedskopi og den slags, vil fremtiden byde på mange
gode ting. At vi har kontakt til Internet vil give os mulighed for at finde
gode og de nyeste oplysninger, vi skal bruge til projekter og opgaver. At vi
kan få kontakt til lærere og elever hjemmefra – det gælder bare om at sende
en hjælp-mig-email”409
Denne forventning, til at snack vil facilitere skolearbejdet, set i et forståelsesperspektiv, giver flere
elever udtryk for:
”Skriftlig kommunikation tror jeg bliver utroligt dejligt, når vi får et
modem, så vi kan kommunikere hjemmefra, det er jo nemt lige at skrive sit
spørgsmål ned og så sende det. Når man bruger telefonen ender det altid
med en halv times pause fra lektierne i stedet for hjælp”410
Flere elever mener, at det vil gavne deres mulighed for forståelse af det faglige stof, at der kommer
gang i snack.411
En elev konkretiserer sin måde at lære på ved at sammenligne denne med en form for trial and error
mekanisme: ”Jeg kan godt lide, når jeg skal lære noget nyt, især med computere, at gøre det på
”abemetoden”, med at prøve sig frem”412 Flere elever bruger metaforen redskab i forbindelse med
deres pbc413, - og dette tolkes bl.a. som en iagttagelse af at pbc’en udgør en effektiv skrive- og
regnemaskine. 414Dette har dog hos flere elever også resulteret i ’konsekvensiagttagelser’:
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”Jeg håber, at jeg vil kunne klare mig til eksamen uden min PC, hvis det
skulle blive nødvendigt. Det er nok et af de største problemer ved
elektroniske klasser. De kan ikke klare ”færdighedsregningen”. Vi er
begyndt på mathcad, og det er let at ”glemme” at lave opgaverne i hånden
ved siden af. Det er igen det med at tage sig selv i nakken”415
En elev har med de første iagttagelser følgende bemærkninger: ”Min egen læreproces fagligt, lige
nu er dårlig, for jeg kan ikke koncentrere mig om fagene med en uudforsket computer foran mig”416
Der tegner sig således et bredt spekter af nedslagspunkter, som eleverne vælger at aktualisere, når
de vil formulere forventninger til deres egne læremuligheder med en pbc foran sig i princippet 24
timer i døgnet.
Med hensyn til lærerne er klassedatabase-/logbogsaktiviteter og notattagning et emne, der tages op
af flere.417 En lærer skriver: ”Jeg tror, at fokuseringen på den skriftlige dimension og PC’ens
hierarkiske lageropbygning vil styrke elevernes notatteknik og hjemmearbejde..”418 Der er enighed
blandt lærerne om, at en pbc skal iagttages som et redskab, et ”hjælpemiddel”, der ”skal gøre det
nemmere og mere naturligt for dem at inddrage IT i indlæringen.” 419 Dette kan tages som udtryk
for en forventning om, at pbc’en kan facilitere læreprocesser.
Nogle lærere nævner fagspecifikke programmer, men er relativt tilbageholdende med
formuleringer, der angår læremuligheder i den forbindelse.420 ”Jeg vil bruge CD-rom’en Encarta til
at vise funktionen af en […] det er nogle udmærkede små animationer”421
Lærerne bruger ikke mange formuleringer på forventninger til fagspecifikke programmer, og
begrundelserne for dette handler om det til rådighed stående udbud og den faglige beskaffenhed af
de til rådighed værende fagspecifikke programpakker. F.eks. formuleres det som: ”Cd-rom mediet
ønskes udforsket nærmere”422, og ”Mængden af informationer på CD-rom og internet bliver stadig
større og kvaliteten heraf svingende.”423
Flere lærere og elever har valgt at nævne snack, logbogs- og notattagning som væsentlige faktorer,
når det drejer sig om læremuligheder. Den skriftlige dimension fremstår i den forstand som en form
for omdrejningspunkt, hvad angår læremulighederne, - og specielt snack forventes at stille sig til
rådighed for den enkelte elev i læringsøjemed.
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Blandt elever og lærere er der flere, der fokuserer på pbc’ens ’tiltrækningspotentiale’, som ikke kun
angår den undervisningsrelaterede kommunikation. I næste afsnit vil iagttagede effekter af pbc-brug
i undervisningen blive behandlet særskilt, idet både elever og lærere i udpræget grad har fokuseret
på konsekvenser ved pbc-brug i undervisningen, både forventede effekter og allerede iagttagne
effekter af pbc-brug og deraf relaterede forventninger til det treårige pbc-baserede
undervisningsforløb.

2.1.4. Forventninger til afledede effekter af en pbc-baseret undervisning
Eleverne har haft mulighed for at iagttage effekter af deres pbc-brug i undervisningen i de 2-3 uger,
de har haft deres pbc, - hvilket har sat sine spor i elevernes essays. Stort set alle elever har således
valgt at formulere deres iagttagelser af pbc-relaterede effekter i undervisningsmæssige
sammenhænge.
Et gennemgående tema er den bærbares ’tiltrækningskraft’, som tilsyneladende kan resultere i, at
den undervisningsrelaterede kommunikation ofte taber konkurrencen. En elev skriver om sine
forventninger: ”..lære at kunne administrere det ansvar at have en computer i timerne.”424, og en
anden elev har iagttaget, at specielt internettet er værd at vælge:
”Her efter vi er kommet lidt længere i forløbet, har jeg lagt mærke til, det er
meget nemt, at henfalde til at lege med internettet, i stedet for at følge med i
timen.”425
Netop denne iagttagelse af pbc’ens tilbud om andre kommunikative tilslutningsmuligheder og den
ikke undervisningsrelaterede ramme, dette giver eleverne mulighed for at vælge, bekymrer
tilsyneladende alle elever, enten fordi de selv er ’ramt’ af et valg, der ikke aktualiserer den
undervisningsmæssige kommunikation, eller fordi de mener, at det ikke har en konstruktiv virkning
på den undervisningsmæssige kommunikation, at andre mere eller mindre har fravalgt den
undervisningsmæssige kommunikation. ”Vi bruger meget tid på at chatte lige nu, for vi synes alle,
at det er meget spændende, så det er ikke altid man følger lige godt med i timerne!”426, ”Jeg håber,
jeg bliver lidt bedre til ikke at skrive breve i timerne, for det kan godt være lidt svært at følge med,
når man skal svare på breve hele tiden”427 og så en iagttagelse fra en elev, der er ’bekymret’ for
koncentrationen i timerne: ”Nogle vil få det svært, er jeg sikker på, tænker her mest på de tidligere
nævnte drenge med runde briller, som simpelthen får abstinenser, hvis de skal holde fingrene væk
fra tastaturet bare 2 min!”428 Dette citat kan henlede opmærksomheden på, at der skulle være tale
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om et kønsspecifikt fænomen, hvilket andre formulerede iagttagelser ikke i den forstand støtter. I de
følgende temaanalyser vil denne, ikke nødvendigvis kønsspecifikke, pbc-anvendelse i flere
sammenhænge blive behandlet.
Den undervisningsmæssige kommunikation bliver kommenteret, som f.eks. følgende elevs
formulerede iagttagelser:
”Jeg må dog sige, jeg er glad for, at jeg ikke er lærer i en elektronisk klasse.
Det må være frustrerende at undervise en flok zombier, der alle så ned i
skærmen Derfor er der også nogle timer, hvor vi skal lade computeren blive
i tasken. Det er nok meget godt, for man skal virkelig tage sig selv i nakken
for at høre efter og ikke bruge tid på at lave flotte notater”429
Alle elever har i deres formulerede iagttagelser om notatfaciliteten angivet, at dette er en ”effektiv”
måde at forvalte de mange noter, der bliver produceret. ” Det at tage notater er blevet anderledes,
men derimod mere effektivt, fordi man har ikke en masse ark papir at holde styr på”430
Flere elever nævner, at arbejdsbelastningen er stor i den første tid, idet der skal fokuseres på det
’faglige’ og på det ’IT-faglige’: ”Især os med computer, som skal lære dobbelt så meget som de
andre her i starten”431
En sidste tematisering handler om elevernes iagttagelse af andre elevers (uden for 98x) iagttagelser
af dem (98x) som f.eks. ”computernørder”432, ”nørder”433, de ”blær’bare”434 og ”elektrofrøer”:
”I starten var det på en måde lidt pinligt at gå hen ad gangen sammen med
de andre, alle med samme taske. Så var der ingen tvivl om, at man var
blevet stemplet som elektrofrø”435
Dette tema er taget med, fordi det kan bidrage til en konstruktion af et billede af elevernes
iagttagede betingelser set i et kulturelt perspektiv, og som i den henseende kan få den konsekvens,
at eleverne i 98x iagttager, at øvrige elever ekskluderer elever 98x436, hvilket ikke befordrer den før
omtalte forventning til, at øget kommunikation giver gode læremuligheder, idet elever med snackbaserede tilgange så at sige er henvist til at lukke sig om sig selv437.
Lærernes formulerede iagttagelser lægger sig på flere områder op ad elevernes iagttagelser
(”zombier”):
429
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”Det er en chokerende oplevelse at komme ind i klassen og sande, at man på
grund af PC’ernes tilstedeværelse har mistet ethvert holdepunkt, man har
opbygget som lærer. Øjenkontakten er væk, eleverne er ikke alle klar til at
modtage undervisning, man bliver afbrudt af tekniske spørgsmål, den
faglige indlæring tager mindst den dobbelte tid, og man er ikke længere
suveræn i sin kommunikation med eleverne, fordi den nu foregår på
nettet”438
Denne effekt af pbc-baseret undervisning har flere lærere iagttaget439, hvilket en lærer har følgende
kommentar til: ”Det vil måske blive nødvendigt med en befalet lukning af alle maskiner fra tid til
anden – uanset protester om, at man tager deres notater fra dem.”440 En anden lærer mener ikke at,
det er vejen til en bedre undervisningsrelateret kommunikation: ”Det, finder jeg, er upraktisk….især
da jeg bruger tavlen meget til støtte til eleverne og forventer, at de noterer fra tavlen eller bruger
den til at strukturere egne notater ud fra”441, og fortsætter ”Men jeg er opmærksom på at
elevkontakten bliver af en anden karakter”442. Med hensyn til undervisningen er det ikke i starten
ligefrem iagttaget, at pbc beriger læremuligheder og den undervisningsmæssige kommunikation:
”Det sinker i et vist omfang undervisningen og er i hvert fald i starten en hæmsko for tempoet i
indlæringen i det omfang, en sådan overhovedet kan finde sted, når det primære problem ikke er
fagligt, men praktisk..”443
Flere lærere tager den såkaldte ’stærk/svag’ problematik op og tilskriver således elever
egenskaberne ’stærk’ henholdsvis ’svag’ i forbindelse med deres deltagelse i undervisningen. Som
nævnt er dette ikke en af de valgte forskelsmarkeringer, hvorfor jeg ikke vil gå ind i diskussion
vedrørende en definition af disse begreber. Her skal blot nævnes, at med ’stærk’ kan der være tale
om en ’fagligt stærk’ og stærk, hvad angår ’personlige ressourcer’, hvilket betyder, at en elev med
tilskrivningen ’svag’ kan være enten ’fagligt svag’, ’svag på personlige ressourcer’ eller begge dele.
Begrebet ’personlige ressourcer’ kan igen differentieres, hvilket ikke vurderes her at være relevant
for behandlingen af temaet. I forbindelse med den undervisningsmæssige kommunikation vurderes
det følgende citat imidlertid at kunne bidrage til billedet af forventningerne til pbc-baseret
undervisning, selvom omdrejningspunktet er tilskrivningerne ’stærk’ og ’svag’:
”Jeg er ikke et øjeblik i tvivl om IT-anvendelsens berettigelse i
studiemæssig sammenhæng. Men at tro på, at PC’en vil løfte de svage
elever op på et højere niveau og således redde det elevdifferentierede
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gymnasium ud af sine problemer er ikke blot naivt – det er farligt. Det er at
grave kløften mellem dygtige og svage elever dybere.”444
Med andre ord forventer læreren ikke, at pbc-anvendelse umiddelbart kan tilskrives samme
betydning for alle elever, der deltager i undervisningen, og har konkret en forventning om, at de
såkaldt ’stærke’ elever vil få de største fordele ved en pbc-anvendelse i undervisningen. 445 Der er
her tale om en ’meta’-betragtning, i forståelsen at iagttagelserne er rettet mod pbc-anvendelse som
potentiale til studiemæssig facilitering og som diskriminationsfaktor.

2.1.5. Forventninger, en sammenfatning
Når det drejer sig om kategorien ’forventninger til konkrete IT-kvalifikationer’ har eleverne
angivet, at de forventer, at IT som emne er en del af undervisningen, og at de kan tilegne sig ITviden og færdigheder, som senere vil gavne dem i studiemæssige sammenhænge og gøre dem
attraktive på arbejdsmarkedet. Elevernes begrundelser for, at IT-kvalifikationer er en vigtig
karriereparameter, er forankret i samfundskrav, hvor IT f.eks. angives som værende ”fremtidens
arbejdsredskab” og et ”verdensmedie”.
I kategorien ’forventninger til IT-anvendelse i undervisningen’ har elever og lærere angivet, at
undervisningen vil adskille sig fra, hvad de hidtil har kunnet iagttage i deres roller som henholdsvis
elever og lærere. Pbc’en tilskrives egenskaber, uden at disse dog direkte præciseres, som vil
udmønte sig i en ”mere spændende undervisning” og afhjælpe eventuel skoletræthed.
Lærerne forventer, at undervisningen oftere vil blive gruppeorganiseret, og at tværfaglige forløb vil
kunne aktualiseres. Der forventes fra lærerside, at undervisningsdifferentiering vil få bedre
muligheder for at kunne realiseres. Argumenterne i denne forbindelse er hentet i de udvidede
kommunikative muligheder i form af klassedatabasens faciliteter og øvrige snack-baserede
faciliteter. Samtidig forventer lærerne ikke ”nogen dramatisk forandring” og begrunder dette med
de formelle rammer inklusive ’de formelt styrende publikationer’, de er underlagt.
Når det drejer sig om kategorien ’forventninger til IT som læreprocesfacilitator’, nævner lærere og
elever den skriftlige kommunikation som en særlig væsentlig faktor. Specielt mailbaseret
kommunikation og klassedatabasefunktioner forventes at kunne facilitere læringsaktiviteter.
Internettet tillægges betydning som en adgang til informationer, der som alternativ eller supplement
til gængse fagrelaterede udbredelsesmedier kan tilbyde andre tilgange og læremuligheder.
Notattagning nævnes eksplicit af elever som en aktivitet, der forventes af kunne erstatte praktiske
rutiner, som det at holde styr på papirbaserede noter til fagene, og som et slutprodukt, der kan
hjælpe i f.eks. eksamensrelaterede sammenhænge.
444
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Metaforen, redskab, er det oftest anvendte begreb, når det drejer sig om en karakteristik af en pbc,
og dette redskab iagttages af elever som noget, de kan blive afhængige af, idet dette redskab
iagttages af eleverne som en ’erstatning for egne bevidsthedsaktiviteter’, hvilket f.eks. udmønter sig
i, at de iagttager, at egne færdigheder som f.eks. det at kunne stave og regne henfalder i glemsel.
Hermed er sidste del i dette afsnit introduceret, nemlig elever og læreres ekspliciterede iagttagelser,
hvad angår forventninger til afledede effekter af en pbc-baseret undervisning. Eleverne angiver, at
der ud over redskabsmetaforen også kan tilskrives pbc’en en ’tiltrækningskraft’, som ofte er
stærkere end den undervisningsmæssige kommunikation. Her drejer det sig primært om internettets
tilbud og mailsystemet. Derfor fokuserer elever og lærere på ansvarlighed over for deltagelse i
undervisning, - hvilket ifølge elever og læreres formulerede iagttagelser kræver, at man kan
”administrere det ansvar at have en computer i timerne.” Dette giver elever og lærere udtryk for, at
de håber vil ske, og at de samtidig har iagttaget, at pbc-brug i denne sammenhæng ikke beriger den
undervisningsmæssige kommunikation.

2.2. Tema: Kommunikationskategorier i interaktionssystemer og pbcanvendelse
Dette afsnit er baseret på observationer, som løbende er foretaget fra august 1998 til januar 2001.
Disse observationer er primært foretaget i klasseorganiserede undervisningsforløb og er blevet
registret i observationsskemaer (bilag 3, bilag 4).446
Registrering i observationsskemaer er brugt i 2x, hvor der er foretaget observationer i oktober,
januar og april447, og i 3x, hvor der er foretaget observationer i januar448. I 1x er der foretaget
klasserumsobservationer i august, december, marts og april449 med henblik på af få et billede af
kommunikationsformer og pbc-anvendelsestyper. Disse observationer har sammen med den valgte
kommunikationsteoretiske tilgang dannet grundlag for udarbejdelsen af det anvendte
observationsskema. Skemaet skal i sin helhed ses som et led i følgeforskningsdesignprocessen, hvor
iagttagede kommunikationsformer og samtidige pbc-anvendelser er i fokus med det formål at
undersøge, om pbc-brug i undervisningen har betydning for fastholdelses- og
udfoldelsesmuligheder, hvad angår undervisningens tema. Med andre ord er intentionen at lade
denne delkomponent være første skridt på vejen i en undersøgelse af pbc-brugs eventuelle berigelse
af det specielle interaktionssystem, der her kaldes undervisning.
De tre kommunikationsformer, der er skelnet imellem, drejer sig alle om undervisningsrelaterede
kommunikative handlinger, de såkaldte e-tilkoblinger (valg af information og meddelelse).
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Kategorien, kaldet ’ikke e-tilkoblingshandling’, skal ses som udtryk for iagttagers iagttagelser af
eleverne, hvor disse iagttages som tilkoblet andre kommunikative handlinger, som f.eks. spil, chat
og surf, og i perioder, fra sekunder til halve timer, vælger ikke at bidrage til undervisningens tema.
’Undervisningstilslutningskommunikation’ er et udtryk for, at deltagerne i undervisningen løbende
vælger at give bidrag (e-tilkobling) til det i undervisningen ekspliciterede tema. Denne kategori er
aktualiseret, når f.eks. læreren spørger, elever svarer, læreren spørger videre, elever svarer videre,
og således fastholder og eventuelt udfolder undervisningens tema, f.eks. ved anvendelse af
udbredelsesmedier som bøger, film og pbc-tilbud om andre optiske og akustiske
iagttagelsesmuligheder.
Denne tilslutningskommunikation kan udvikle sig til refleksiv kommunikation i det øjeblik,
deltagerne i undervisningen reintroducerer tidligere bidrag og dermed ønsker at kommunikere om
kommunikationen. Dette indebærer, at f.eks. udbredelsesmedier introduceres/reintroduceres, og at
udfoldelsesmulighederne, hvad angår undervisningens tema, ad den vej kan iagttages som
berigende for den undervisningsmæssige kommunikation. Denne kategori kan iagttages som følsom
over for ritualer, jf. den tidligere diskussion af forholdet mellem refleksiv kommunikation og
ritualisering af kommunikation. Den sidste kategori, kaldet monolog, drejer sig om den form for
kommunikation, hvor det, der primært forventes af den meddelende, er, at deltagerne tilkobler sig
kommunikationen i forståelsen selektere forståelse (en kommunikations 3. selektion).
Denne delkomponent i følgeforskningsdesignet er blevet brugt til at generere spørgsmål til
følgeforskningsdesignet og dermed til udformningen af de enkelte delkomponenter, med den
hensigt at kunne udfolde de iagttagelser450, der er blevet registeret. Intentionen med registreringen
af observationer i klassen og i begrænset omfang i forbindelse med gruppearbejde451 har været at få
et billede af den undervisningsmæssige kommunikation, fra et præciseret iagttagelsespunkt, jf.
eksemplet i bilag 5.

2.2.1. Interaktionssystemer og pbc-brug
De udfyldte observationsskemaer viser et billede af den undervisningsmæssige kommunikation i
den traditionelle klasseorganiserede undervisning, der kort kan karakteriseres som en udpræget
undervisningstilslutningskommunikation. Der er med andre ord primært tale om, at læreren stiller
spørgsmål, og eleverne svarer i en stadig iterativ proces. Af de udfyldte observationsskemaer ses, at
der enkelte gange er registreret en e-tilkobling inden for kategorien refleksiv kommunikation, som
f.eks. ”Jeg synes Peter sagde […],- det forstår jeg ikke, når du siger[...]”452

450
451
452

Som tidligere nævnt er begreberne iagttagelse og observation synonymer i denne sammenhæng
2x.4, 2x.7
3x.5.9
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Nogle lektioner er mere end andre præget af monologer, primært lærerens formidling af faglige
temaer, men eleverne deltager også med monologer f.eks. i forbindelse med fremlæggelse af
gruppearbejdsprodukter.
Lærerne er i det omfang, det har været muligt, efter mine observationer i klassen blevet spurgt om,
de kunne genkende det billede, som jeg havde tegnet af lektionen, hvad angår
kommunikationsformer, hvilket lærerne kunne. Billedet af enkelte lektioner er blevet kommenteret
af lærerne, idet der her har været tale om, at undervisningstilslutnings-kommunikationen har fyldt
mere end lærerdialogen, hvilket ikke ifølge konkrete lærere har været det generelle billede.
Generelt har stort set alle elever deres pbc tændt og bruger den til notetagning. I 3x er der et par
elever, der ikke konsekvent har deres pbc tændt i timerne. Der er et varierende antal elever, der i
timerne ikke bruger deres pbc til at registrere undervisningsrelateret kommunikation, men f.eks.
læser/skriver mails, chatter, surfer eller spiller. Det er ikke nødvendigvis de samme elever, men
nogle elever må dog tilskrives en vis stabil spilleadfærd, uanset hvornår der er blevet observeret i
det treårige gymnasieforløb.
Der er elever, som i større tidsintervaller inden for en enkelt lektion vælger den
undervisningsmæssige kommunikation fra, i den forstand at der ikke fra iagttagers position kan
iagttages e-tilkobling til den undervisningsmæssige kommunikation. Der er andre elever, der vælger
kun at gøre dette inden for bestemte fagområder, mens nogle vælger den undervisningsmæssige
kommunikation fra i længere perioder og uafhængigt af fag. Der er således tale om et mere
’flydende’ billede af disse ikke undervisningsmæssigt rettede handlinger, idet de iagttagede elever
inden for den aktuelle periode kan aktualisere forskellige ’pbc-programmeltilbud’, lige såvel som
eleverne kan skifte mellem at rette deres opmærksomhed mod undervisningen og den ikke
undervisningsmæssige kommunikation. Eleverne kan med andre ord vælge mellem at aktualisere
deltagelse og aktualisere ikke deltagelse i interaktionssystemet og gør det. Eleverne genkender dette
billede, når de efter endt observation præsenteres for mit konstruerede billede af deres handlinger i
det konkrete interaktionssystem.
I forbindelse med gruppearbejde er der få elever, der vælger kategorien ikke-e-tilkobling, hvad
angår den undervisningsmæssige kommunikation.453 Også her er elevernes bidrag registreret under
kategorien tilslutningskommunikation. Med andre ord er der få elever, der vælger at spille, surfe og
lave andet ikke relevant for den aktuelle situation - det aktuelle interaktionssystem, de forventes at
deltage i. Eleverne bruger her andre af pbc’ens tilbud som f.eks. præsentationsprogrammel og
netsøgning. At der ikke er registreret bidrag inden for kategorien refleksiv kommunikation, kan
skyldes flere ting, bl.a. kan det være, at gruppearbejdstemaet ikke har inviteret til handlinger, der
kunne registreres inden for denne kategori, - det kunne f.eks. også skyldes, at temaet ikke inspirerer
deltagerne til at vælge den refleksive kommunikationsform, hvilket også kan være grunden, når det
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drejer sig om den klassebaserede undervisning. Den ringe grad af registrerede bidrag inden for
denne kategori kan, som allerede nævnt, også bunde i denne kommunikations følsomhed over for
ritualer.

2.2.2. Kommunikationskategorier i interaktionssystemer og pbc-anvendelse,
en sammenfatning
Stort set alle elever har deres pbc tændt, når de er fysisk til stede i klasselokalet. De fleste elever
anvender deres pbc til notetagning i forbindelse med deltagelse i undervisningsrelaterede interaktionssystemer.
Den undervisningsmæssige kommunikation er overvejende registreret inden for kategorien
undervisningstilslutnings-kommunikation. Denne kategori er i perioder afløst af primært kategorien
lærermonolog. Kategorien refleksiv kommunikation er sjældent iagttaget i denne sammenhæng.
De elever, der bruger deres pbc, når de fysisk befinder sig i klasselokaler, til ikke etilkoblingshandlinger, bruger deres pbc mere facetteret i den forstand, at de anvender andet end
notetagningsfunktionen som f.eks. surf-, chat-, mail- og spillemuligheder.

2.3. Tema: Programmeltype, anvendelsesomfang, fag og sted
I foråret 1999, 2000 og 2001 har eleverne udfyldt matricerne for henholdsvis pbc-anvendelse inden
for stedkategorierne ’gymnasiet’ og ’hjemme’ (bilag 8). De udfyldte matricer er derefter blevet
registreret i en database (Access) og via regneark (Excel) blevet fremstillet i stolpediagrammer. I
bilag 24 er de grafiske fremstillinger af denne undersøgelse præsenteret. Det drejer sig om
diagrammer, der på tværs af fag illustrerer elevernes angivelser af deres iagttagelser af
programanvendelsesomfang, uddifferentieret på programmeltype og sted (stedkategorierne
’gymnasiet’ og ’hjemme’).
Databasematerialet kunne også være brugt med det enkelte fag som specifikt udgangspunkt, hvad
angår anvendelsesomfang, programmeltype og sted. Det er imidlertid ikke formålet i nærværende
sammenhæng at behandle disse parametre ud fra enkelte fag, men en sådan forskelsmarkering er
mulig ud fra det foreliggende datamateriale.
Hensigten med denne undersøgelse har været at kunne konstruere et billede af elevernes
ekspliciterede iagttagelser af deres pbc-brug relateret til de nævnte parametre samt til udviklingen
over tid, en treårig periode. Billedet af elevernes iagttagelser af deres pbc-brug i henholdsvis 1x, 2x
og 3x er i denne sammenhæng tænkt som et udgangspunkt for efterfølgende delkomponenter i
følgeforksningsdesignet. Med andre ord giver det konstruerede billede anledning til nye spørgsmål.

453

2x.7.2, 2x.7.3, 2x.7.4
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Fagene er medtaget specifikt i matricerne, da det er vurderet som kompleksitetsreducerende, at
eleverne kan relatere deres angivelser af omfang, type og sted til konkrete fag. Fokus ligger således
på de nævnte parametre, men det skal på den anden side ikke udelukke muligheden for at nævne
specifikke fag, når det drejer sig om særlig fagrelateret pbc-brug, som f.eks. de elektroniske
ordbøger454, der ifølge eleverne er allokeret til sprogfagene, mens et i (denne sammenhæng
benævnt) fagspecifikt program, MathCad, anvendes i fagene fysik og matematik.
23 elever ud af 25 afleverede udfyldte matricer i 1x, 21 ud af 22 elever afleverede i 2x og 20 ud af
22 elever afleverede de udfyldte matricer i 3x.
De fagspecifikke programpakker anvendes ifølge elevernes ekspliciterede iagttagelser455 ikke i
særligt omfang. Ved en fokusering på fag viser det sig, at der blandt samtlige elever er angivet et
massivt pbc-brug, hvad angår fagspecifikke programmer i faget matematik.456 Dette gælder for hele
den treårige periode.
I de øvrige fag har der gennem de tre år været anvendt fagspecifikke programpakker i varieret
omfang, men langt fra så intensivt, som det gør sig gældende i faget matematik. Med hensyn til
forskelsmarkeringen ’gymnasie’ / ’hjemme’ viser billedet, at fagspecifikke programmer generelt
bruges betydeligt mere i ’gymnasiet’ end ’hjemme’.
Når det drejer sig om et udviklingsperspektiv i forståelsen den treårige periode, der her er
aktualiseret, viser billedet, at den samlede brug af fagspecifikke programprodukter aftager med
årene, således angiver eleverne i foråret 2001, at det stort set kun er i faget matematik, sådanne
programtyper anvendes, og at der med hensyn til stedkategorien ’hjemme’ ikke anvendes sådanne
programtyper, bortset fra MathCad.
Den overvejende del af eleverne angiver værdikategorien ’0’ og ’1’, hvad angår anvendelse af
internetsøgninger i undervisningsrelaterede sammenhænge457. Ca. halvdelen af elevangivelserne
viser, at de ikke bruger denne facilitet. I forbindelse med hjemmearbejde angiver næsten alle, at
uanset fag så anvendes internetsøgninger ikke ’hjemme’. Dette mønster kan genfindes i 2x og 3x,
dog er der i 2x og 3x lidt flere, der angiver en lidt større %-sats, når det drejer sig om stedkategorien
’gymnasiet’. Til dette skal bemærkes, at flere elever i 3x skriver, at de har angivet deres samlede
brug af internettet i ’gymnasiet’, det vil sige både den undervisningsrelaterede og den ikke
undervisningsrelaterede, hvilket kan være medvirkende til, at billedet viser en øgning af
internetanvendelsen.

454

Bilag 24, fig. AOG1999.1 viser anvendelsen af elektroniske ordbøger på tværs af fag, hvilket ikke umiddelbart gør det muligt at udlede, hvilke fag
der er tale om. Derfor er der som eksempel medtaget fig. AOG1999.8, hvor der er fokuseret på faget, her engelsk og brugen af elektroniske ordbøger.
455
(via de lukkede svarmuligheder, værdikategorierne ’0’- ’4’)
456
Bilag 24.1, fig. AOG1999.2, Bilag 24.2, fig AOH1999.2, Bilag 24.3, fig. AOG2000.2, Bilag 24.4, fig AOH2000.2, Bilag 24.5, fig AOG2001.3,
Bilag 24.6, fig. AOH2001.3
457
Bilag 24.1, fig. AOG1999.3, Bilag 24.2, fig AOH1999.3, Bilag 24.3, fig. AOG2000.3, Bilag 24.4, fig AOH2000.3, Bilag 24.5, fig AOG2001.2,
Bilag 24.6, fig. AOH2001.2
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Det generelle billede gennem alle tre år, hvad angår stedkategorien ’hjemme’, er at
undervisningsrelateret internetsøgning ikke aktualiseres her.
Hvad angår netkommunikationen, som her refererer til den undervisningsrelaterede
kommunikation, angiver halvdelen af eleverne værdikategorierne ’0’ og ’1’458. I 1x er der færre,
der angiver, at de slet ikke anvender netkommunikation end i 2x og 3x. Det konstruerede billede
viser en udvikling over den treårige periode, der kan beskrives som en stadig mindre brug af denne
programmeltype, således viser billedet i 3x, at der er flere, der vælger værdikategorien ’0’ end ’1’,
og at det stort set kun er disse kategorier, eleverne har valgt at angive.
Når det drejer sig om anvendelsen i hjemmet, har eleverne primært valgt værdikategorien ”0”,
relativt få har valgt kategorien ”1”. De øvrige kategorier er stort set fraværende i billedet. Dette
gælder for 1x, 2x og 3x, hvilket tolkes som et udtryk for, at eleverne ikke anvender
netkommunikation ’hjemme’. Det skal bemærkes, at modemopkoblingen i hjemmet først i foråret
99 blev installeret, og at dette kan have indflydelse på anvendelsesomfanget i de to efterfølgende år,
i den forstand at ’netkommunikations-rutiner’ ikke er blevet en del af pbc-brugen.
Anvendelsen af tekstbehandlingsprogrammel viser sig at være et varieret billede, fra ingen
anvendelse til min. 90% anvendelse i ’gymnasiet’. 459
Når billedet viser, at eleverne også angiver, at tekstbehandling i visse sammenhænge anvendes
sjældent, skal det ses som et udtryk for, at der bl.a. i et fag som matematik er mulighed for at skrive
tekst i de fagspecifikke programmer, at der i fag som fysik, kemi og biologi er andre behov som
f.eks. formelskrivning og illustrationer, som nogle elever vurderer med fordel kan udføres uden
brug af tekstbehandling. Anvendelsesgraden i ’gymnasiet’ og ’hjemme’, på tværs af fag, viser
relativt større variationer end de øvrige programmeltyper, i den forstand at alle værdikategorier er
repræsenteret i et større omfang.
Anvendelsesomfanget af tekstbehandling har ifølge de konstruerede billeder ændret sig gennem de
tre år, således kan der iagttages en stadig mere massiv brug af dette programprodukt i ’gymnasiet’,
mens der er tale om den omvendte udvikling, hvad angår anvendelsesomfanget ’hjemme’. Der
bliver med andre ord ifølge eleverne skrevet mere i ’gymnasiet’ i 3x, mens der ikke skrives så
meget ’hjemme’, som tilfældet har været tidligere i gymnasieforløbet.
Eleverne angiver, at præsentationsprogrammel460 anvendes i relativt begrænset omfang. Billedet er
det samme, hvad angår anvendelsesgraden i ’gymnasiet’ og i forbindelse med hjemmearbejde, og
hvad angår de enkelte år. Langt den overvejende del af svarene er placeret i kategori ’0’. Der er
458

Bilag 24.1, fig. AOG1999.4, Bilag 24.2, fig AOH1999.4, Bilag 24.3, fig. AOG2000.4, Bilag 24.4, fig AOH2000.4, Bilag 24.5, fig AOG2001.4,
Bilag 24.6, fig. AOH2001.4
Bilag 24.1, fig. AOG1999.7, Bilag 24.2, fig AOH1999.7, Bilag 24.3, fig. AOG2000.7, Bilag 24.4, fig AOH2000.7, Bilag 24.5, fig AOG2001.7,
Bilag 24.6, fig. AOH2001.7
460
Bilag 24.1, fig. AOG1999.5, Bilag 24.2, fig AOH1999.5, Bilag 24.3, fig. AOG2000.5, Bilag 24.4, fig AOH2000.5, Bilag 24.5, fig AOG2001.5,
Bilag 24.6, fig. AOH2001.5
459
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nogle få fag, hvor der er gjort brug af dette i mindre omfang, svarene er her placeret i kategori ’1’.
Stort set samme billede gør sig gældende, når det drejer sig om anvendelsesgraden af
regnearksprogrammel461. Iagttages udviklingen i anvendelsesomfang over de tre år, viser det
konstruerede billede, at dette er faldende fra 1x til 3x, hvad angår regnearksprogrammel, og stort set
uændret, hvad angår præsentationsprogramproduktanvendelse.
Den sidste type programmel, som eleverne skulle udfylde felter ud for, er i matrixen benævnt
”Andet: nævn selv:_____”. Her angiver eleverne de elektroniske ordbøger462. I de fleste fag
anvendes disse ikke, derfor de mange svar i kategorien ”0”. I sprogfagene er svarene fordelt på
kategorierne ’1’ til ’3’. Der er ingen nævneværdig forskel på anvendelsesmønsteret i ’gymnasiet’ og
’hjemme’ og heller ikke set i et treårigt udviklingsperspektiv.
Opsummerende kan det med det konstruerede billede af elevangivelserne, hvad angår
programmeltype, fag og sted inden for de lukkede kategorier ’0’ til ’4’, nævnes, at det massive
anvendelsesomfang drejer sig om tekstbehandlingsprogrammel, og at dette omfang er blevet stadig
større i ’gymnasiet’ gennem den iagttagne treårige periode. Når der ses bort fra programpakken
MathCad og de elektroniske ordbøger, er der tale om relativt successivt mindre anvendelsesomfang
af de øvrige programmeltyper set over tid. Når det drejer sig om undervisningsrelateret pbc-brug,
drejer det sig således primært om skrive- og regnefunktioner samt om opslag i de elektroniske
ordbøger.

2.4. Tema: Kommunikationsvolumen og -type
Eleverne har i foråret 1999, 2000 og 2001 fået til opgave at typeregistrere deres mailaktivitet i en 2ugers periode, på baggrund af en udskrift af denne enkelte elevs registrerede mailaktivitet. I Del IV
er der gjort rede for de anvendte kommunikationstyper, hvorfor der her udelukkende vil blive
refereret til disse inden for den aktuelle skelnen, hvilket drejer sig om kommunikation ’inden for
98x’, ’uden for 98x’ og ’lærer-elev’-kommunikation. Det drejer sig med andre ord primært om
kommunikationstyperne ’x’, ’dx’ og ’xx’, hvad angår kategorien ’inden for 98x’,
kommunikationstyperne ’p’ og ’a’ inden for kategorien ’uden for 98x’ og kommunikationstyperne
’l’og ’ll’, hvad angår kategorien ’lærer-elev’-kommunikation.
Hensigten har været at få konstrueret et billede af omfanget af mail i det ’autoriserede’ mailsystem,
samt at få et billede af, hvem der deltager i disse snack-baserede systemer. (Eleverne benytter andre
mailsystemer parallelt, herom i efterfølgende temaafsnit). Derudover har hensigten været at
undersøge, om der over en treårig periode successivt ændres i dette billede. F.eks. kunne det tænkes,
461

Bilag 24.1, fig. AOG1999.6, Bilag 24.2, fig AOH1999.6, Bilag 24.3, fig. AOG2000.6, Bilag 24.4, fig AOH2000.6, Bilag 24.5, fig AOG2001.6,
Bilag 24.6, fig. AOH2001.6
462
Bilag 24.1, fig. AOG1999.1, Bilag 24.2, fig AOH1999.1, Bilag 24.3, fig. AOG2000.1, Bilag 24.4, fig AOH2000.1, Bilag 24.5, fig AOG2001.1,
Bilag 24.6, fig. AOH2001.1
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at mailsystemet i stadig stigende grad ville blive benyttet til faglige diskussioner, det vil sige at
kommunikationstyperne ’dx’, ’dxx’, ’dl’, ’dll’, ’dlx’, ’dllx’ og ’dllxx’ ville kunne iagttages
aktualiseret.
Da der kun er tale om en 2-ugers periode, kan dette naturligvis kun give et billede af denne periode.
Dette billede er så efterfølgende blevet brugt som diskussionsoplæg i forbindelse med møder med
henholdsvis lærere og elever i 98x. Eleverne har derudover skullet besvare skriftlige spørgsmål,
som er udsprunget af dette kommunikationsvolumen og -typebillede. Behandlingen af disse
efterfølgende undersøgelsesaktiviteter vil blive præsenteret i flere af de efterfølgende temaafsnit.
Her skal blot nævnes, at det konstruerede billede i henholdsvis foråret 1999, 2000 og 2001 af
eleverne er iagttaget som værende et rimeligt billede af deres samlede mailaktivitet. (De tre grafiske
fremstillinger, 1x, 2x og 3x er præsenteret i bilag 25) .
Der er naturligvis variationer, hvad angår de enkelte elever, nogle mailer mere end andre, men
mønsteret i de aktualiserede kommunikationstyper er rimeligt generelt præsenteret blandt de
indkomne maillister for hvert af årene 1999, 2000 og 2001. Det drejer sig om 22 typeregistrerede
lister ud af 25 mulige i 1x, 22 lister ud af 22 mulige i 2x og 18 lister ud af 22 mulige i 3x. Listerne
er registreret i regneark og derefter kondenseret i grafiske fremstillinger. (bilag 25) I 3x er den
samlede aktivitet dalet, hvilket ifølge eleverne primært skyldes, at der ikke er samme mulighed for
netacces som i de to foregående år, hvor der var netstik i flere af de skemalagte lokaler. 463
Undersøgelsen viser, at der i store træk er tale om samme mønster, når der fokuseres på henholdsvis
mailaktivitet ’inden for 98x’, ’uden for 98x, og når der drejer sig om ’lærer-elev’-kommunikation,
både hvad angår de enkelte elevlister, og hvad angår udviklingen over de tre år.
I 1x, foråret 1999, valgte jeg at lade den første uge, hvor der skulle registreres
kommunikationsvolumen og -type, være en ikke klassisk skemaorganiseret uge, men en uge, hvor
der var tilrettelagt et projektforløb. Den efterfølgende uge var organiseret ud fra det fastlagte
fagopdelte skema for 1x. Billedet af de enkelte uger udviste ikke markante forskelle, når der som
her skelnes mellem de tre nævnte kategorier.
De grafiske fremstillinger, bilag 25, viser at langt den overvejende del af mailaktiviteterne drejer sig
om ’inden for 98x’ og ’uden for 98x’. ’Lærer-elev’-kommunikation er relativt ringe repræsenteret.
Nedenstående figur fremstiller billedet af kommunikationsvolumen og - type i foråret 2000.

463

3x.4

160

Helle Mathiasen
Personlige bærbare computere i undervisningen

Netkommunikation, foråret 2000
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x: elev i klassen (markeringen x viser modtaget fra eller sendt til elev i klassen)
xx: Flere elever i klassen på én gang.
l: lærer i klassen.
ll: Flere lærere på én gang.
p: privat til familie, private venner o.l.
a: alle andre (f.eks. til administration, faglige foreninger, klubber osv.).
d: Uafhængigt af ovenstående markeres med d, hvis der er tale om en del af en
længere debat (mindst 3 mails om samme emne).

Figur 11. Netkommunikation, elever, to uger, foråret 2000 (2x)
De grafiske fremstillinger, bilag 25, viser, at den overvejende del af mailaktiviteten drejer sig om
kommunikationskategorierne ’inden for 98x’ og ’uden for 98x’. Mailsystemet bruges således til
kommunikation eleverne imellem i 98x og til privat kommunikation, som ikke er adresseret til 98x.
Det konstruerede billede genererer følgespørgsmål, som de efterfølgende temaer vil behandle. Det
drejer sig primært om mailindhold, maillængde, anvendelsesomfang af andre mailsystemer, hvornår
og hvor der mailes. Disse spørgsmål genererer igen spørgsmål, som handler om valg af deltagelse i
undervisningen, om mailaktiviteter faciliterer undervisning og læring. Denne undersøgelse er i den
forstand et empirisk ’fundament’ og dermed afsæt for den fortsatte undersøgelse inden for dette
tema.
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2.5. Tema: Læring og pbc-anvendelse 1
Dette afsnit er baseret på elevgruppe- og enkeltelevinterview i 1x, primo april 1999 og 3x, medio
januar 2001. Der er båndet og transkriberet et elevgruppeinterview og fire enkeltelevinterview, hver
af ca. tre kvarters varighed, svarende til de beskrevne udvælgelseskriterier i følgeforskningsdesignet
i henholdsvis 1x og 3x. Spørgerammerne til disse interviews er præsenteret i bilag 6A-6D.
Formålet er at få konstrueret et billede af elevernes iagttagelser af deres pbc-brug i en
undervisnings- og læringssammenhæng, med andre ord drejer det sig om at konstruere et billede af
elevernes iagttagelser af deres pbc-brug med fokus på pbc’en som ’læringsfacilitator’ og
’undervisningsfacilitator’. Til dette billede hører elevernes individuelle pbc-baserede
læringsstrategier, som her er et udtryk for elevernes egne initiativer i forbindelse med at ’lære
pensum’, og det vil sige, at det enkelte psykiske system via eget initiativ ønsker at udvikle allerede
opbyggede vidensstrukturer, som fortsat kan stille sig til rådighed for nye operationer og dermed
fortsætte det psykiske systems selvskabelse.
Med hensyn til begrebet læringsfacilitator skal der her forstås, at pbc-brug kan iagttages som
faciliterende læreprocesser, som i den anvendte ramme er defineret som erkendelsesoperationer, der
over tid bidrager til øgning af systemets indrekompleksitet. Viden og færdigheder er derfor et
produkt af erkendelsesoperationer.
Begrebet undervisningsfacilitator skal forstås som et udtryk for, at pbc-brug kan iagttages som
faciliterende den undervisningsmæssige kommunikation. Det drejer sig med andre ord om en
facilitering af fastholdelses- og udfoldelsesmuligheder, hvad angår undervisningens tema.
Undervisning og læring er gensidigt afhængige af hinanden, her i forståelsen at den
kommunikation, der intenderer forandring, kræver, at mindst to psykiske systemer stiller deres
egenkompleksitet til rådighed, der er således ikke tale om at gå fra undervisning til læring, men om
at erkendelsesoperationer er afhængige af kommunikation, og at kommunikation er afhængig af
erkendelsesoperationer, bevidsthedsoperationer. Med dette udgangspunkt er denne skelnen mellem
lærings- henholdsvis undervisningsfacilitator valgt.
Afsnittet er delt i fire underafsnit, hvor det første afsnit behandler elevernes ekspliciterede
iagttagelser om begrebet læring, som danner grundlag for behandlingen af afsnittets tema. Andet
afsnit behandler interviewteksterne ud fra de introducerede kategorier, det vil sige pbc-brug
iagttaget som lærings- henholdsvis undervisningsfacilitator. Det tredje afsnit behandler elevernes
ekspliciterede individuelle læringsstrategier. Det fjerde afsnit er en opsummering af indholdet i de
tre nævnte afsnit.
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2.5.1. Læring ifølge eleverne
Da temaet i interviewene er relateret til læring i forbindelse pbc-brug, har eleverne i 1x først skullet
sætte ord på begrebet læring, idet det vurderes at være frugtbart for interviewene og den
efterfølgende behandling af temaet at få elevernes ekspliciterede formuleringer om begrebet.
Eleverne nævner i de fire enkeltinterview samt i gruppeinterviewkonteksten, at læring kan beskrives
som noget, man har ”forstået”, kan ”bruge” og kan ”huske”. De nævner, at det at lære ”lære
udenad” ikke på samme måde som at have ”forstået” kan huskes eller bruges. Det at lære ”udenad”
er inkluderet i begrebet læring.464 Eleverne kæder det at lære sammen med de krav, der stilles til
dem i gymnasiet, og dette kan betyde, at der ikke altid er tale om ”at have forstået”, men om at
kunne ”gengive”. De iagttager ”udenadslære” som noget, ”man ikke nødvendigvis har forstået”, og
”forståelseslæring” som ”Aha, Er det sådan”465. Samtidig gives der udtryk for, at ”det er altid en
kombination af dem”, og at ”det vil være utopi at tro, at man kan forstå alting til fulde”. 466 Uanset
hvilken form for læring, der ifølge eleverne er tale om, kædes ’brugsværdien’ af det lærte sammen
med eksamen, med andre ord kan man lære for at ”gengive”, hvilket ikke er en uvæsentlig
aktivitet.467
”Vi lærer da også meget, vi ikke kan bruge til noget heroppe. Men noget
kan man huske bagefter – at man kan gengive det på en måde […] I
skoleperioden, vil jeg nok sige. For det stof, vi lærer, vi skal bruge til
eksamen, det kan jeg huske lige indtil eksamen og under eksamen, men efter
så er der meget af det, der ryger ud. Så det er udenadslære på det tidspunkt
her, og ikke så meget at man lærer at forstå.”468
Relevanskriteriet, hvad angår videnskonstruktion, består af to typer. Den ene type relevans, ’den
kortsigtede’, handler om den pensumrettede informationsbehandling og videnskonstruktion, - med
opmærksomheden rette mod reproduktion af pensum i en evaluerings- og/eller
eksamenssammenhæng. Den anden type relevans, ’den langsigtede’, handler om
informationsbehandling og videnskonstruktion, der rækker ud over en evaluerings- og
eksamensnytteværdi, og aktualiserer dermed viden som noget, der har værdi i andre sociale
systemer.

464

1x.9.x1, s.1, s. 2, 1x.9.x2, s.1, 1x.9.x3, s.1, s.2, 1x.9.x4, s. 1, 1x.10, s. 1
Referencesystemet er som beskrevet i læsevejledningen: ’1x’ angiver klassetrin,’9’ angiver nummer i rækken af empiriindsamlingsaktiviteter i 1x,
og ’x1’ angiver, at det drejer sig om en elev. At der her angives et x foran den numeriske værdi (indeks) er så at sige en undtagelse og skyldes den
specifikke kodning, hvad angår de fire elever, der er valgt til enkelt interview. x1 er her den udvalgte pige med IT-viden og færdigheder jf. behandlingen (matricen’s selektionsparametre) af denne delkomponent i følgeforskningsdesignet. 1x.10 refererer til elevgruppeinterviewet og ’s.1’
angiver den aktuelle side i teksten.
465
1x.10, s. 3
466
1x.10, s. 3
467
1x.10, s. 2, 1x.9.s1, 1x.9.x3, s. 1
468
1x.9.x1, s.1
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”Lige så snart, man bruger det til et fag – lige så snart, du kan komme op til
eksamen i det, eller man bliver testet på en måde – så bliver det jo relevant
for dig. Det kan godt være, at du ikke synes det er interessant, men det
bliver i hvert fald relevant – og så i den henseende er det også interessant at
kunne, hvis man gerne vil klare sig godt.”469
Eleverne udtrykker generelt, at uddannelsessystemets kode, god/dårlig eksamen, er velkendt, at
undervisningens indhold og form fremstår, som uddannelsessystemets program foreskriver, og at
deres forventningshorisont så at sige er kongruent med systemets afstukne rammer.
I det følgende vil elevernes skelnen mellem ovennævnte begreber tilknyttet læringsbegrebet være
udgangspunktet for behandlingen af deres ekspliciterede formuleringer. Kategorien ”forstå” skal her
tolkes som udtryk for, at allerede opnået viden danner fundamentet for iagttagelserne af de
fænomener, der skal ”forstås”. Det drejer sig om bevidsthedsoperationer, der trækker på allerede
opbyggede konstruktioner, og disse kognitive strukturer ændres/omstruktureres, når ”forståelse”
indfinder sig. Da det ikke er denne afhandlings opgave at behandle kognitionspsykologiske temaer,
ud over hvad der er nødvendigt ifølge den beskrevne erkendelsteoretiske tilgang, vil dette
perspektiv blive forladt på dette niveau. Fokus er i det følgende på behandling af de
elevintroducerede begreber i den anlagte erkendelsesteoretiske ramme.
”Jeg synes faktisk ikke nødvendigvis, man skal kunne forstå det. F.eks. alle
de der tyske remser, at: Sådan er det bare! Jeg forstå sgu ikke, hvorfor det
tyske sprog, det har udviklet sig sådan der i 1100-tallet- jeg forstår det ikke
– men jeg får at vide, at sådan er det, og så skal jeg huske det. På den måde
behøver man ikke altid at forstå det.”470
Det drejer sig om elevernes aktualisering af betydninger, og da eleverne skelner mellem ”forstå” og
”udenadslære”, må dette behandles. Kategorien ”udenadslære” indeholder to forskellige indgange,
idet nogle elever iagttager allerede tillærte færdigheder som at kunne stave og regne som en form
for ”udenadslære”471, og samtidig iagttager de det at kunne gengive pensum uden at have aktiveret
”forståelsesaspektet” som ”udenadslære”. Eleverne skelner med andre ord mellem to nytteniveauer,
hvor færdigheder og ”forståelse” her har en nytteværdi, fordi den opbyggede viden og de tilegnede
færdigheder kan bruges til andet end at skulle kunne gengive pensum. Det at kunne gengive pensum
iagttages af eleverne som nyttigt i den specialiserede form for kommunikation, der kendetegner den
eksterne evaluering, eksamen, og de løbende interne fagligt pensumrettede evalueringer. Sat lidt på
spidsen kan elevernes skelnen beskrives som, at det ”at forstå” iagttages som tilegnet viden med
indbygget kontekstuafhængig brugsværdi, hvilket medfører, at denne viden ikke i så høj grad
469
470

1x.10, s. 2
1x.10, s. 2
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hensynker i glemsel, men snarere er fundamentet for yderligere vidensproduktion. ”Udenadslære”
iagttages som ”paratviden”472, i den forstand at denne er kontekstbunden og kan genkaldes og
gengives inden for afgrænsede tidshorisonter, hvilket følgelig betyder, at hvis denne viden ikke
aktualiseres successivt, vil den relativt hurtigt kunne hensynke i glemsel.

2.5.2. Pbc- en lærings- og undervisningsfacilitator?
Elevernes ekspliciterede formuleringer, hvad angår pbc’en iagttaget som læringsfacilitator, er
udgangspunktet for følgende tre kategorier. I den første kategori iagttages pbc’en som faciliterende
”forståelse”, i den anden kategori iagttages pbc’en som faciliterende ”udenadslære”, og i den tredje
kategori iagttages pbc’en som faciliterende det at kunne genfinde og reintroducere temaer, her
benævnt med elevernes udtryk ”husken”. Med hver kategori følger også negationen,- f.eks. gør
iagttagelsen af kategorien ’faciliterende faglig forståelse’, at pbc’en kan iagttages som ’ikke
faciliterende faglig forståelse’.

Faciliterende / Ikke faciliterende ”forståelse”
Læringsfacilitator
Pbc iagttaget som

Faciliterende / Ikke faciliterende ”udenadslære”
Faciliterende/ Ikke faciliternede ”husken”

Undervisningsfacilitator / Ikke faciliterende undervisning
Figur 12. Et faciliteringsperspektiv
Elevernes ekspliciterede formuleringer, hvad angår pbc’en iagttaget som undervisningsfacilitator,
har på samme vis negationen kaldet ’Ikke faciliterende undervisning’.
Med hensyn til kategorien faciliterende ”forståelse” giver eleverne udtryk for, at det er i
afgrænsede situationer, at de har iagttaget, at deres pbc faciliterer faglig ”forståelse”, som f.eks. ved
brug af fagspecifikke programmer inden for afgrænsede emner i fagene tysk, fysik, kemi, geografi,
inden for mange emner i faget matematik, i den snack-baserede retteprocedure i engelsk og læreres
præsentationer af animationer/simuleringer o.lign på storskærm. 473 Det følgende citat kan give et
billede af denne kategoris eleviagttagelser, hvad angår computerens facilitering af ”forståelse”:
471

F.eks. 1x.9.x1, s. 4, 1x.9.x4, s. 3, 3x.6.x1, s. 1
1x.9.x1, s. 2
473
1x.9.x3, s. 2, s. 4, s.10, s.12,
1x.9.x1, s. 3, s. 5, s. 6,
1x.9.x2, s. 3, s. 4, s.5,
472
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”..så meget går jeg heller ikke op i skolefagene. Men jo - den der tyske CDrom, synes jeg, var meget god, fordi man både kunne høre en oplæsning
samtidig med, at man læste det og så billeder. Altså man fik det ind på tre
måder – både ved at se billeder og i tekst og i lyd, så får man det bedre ind,
end hvis man bare sad og læste teksten selv. Det er jo klart, når man får det
ind på tre måder. Den måde er nok den bedste at lære på – der har jeg fået
mere ud af det, end hvis det bare var almindeligt.”474
Det drejer sig om muligheden for at iagttage informationer meddelt på flere forskellige former,
akustiske som optiske. Flere tilgange iagttages af eleverne som læringsfaciliterende, hvad angår
faglig ”forståelse”. Til trods for denne iagttagelse blandt eleverne, benytter eleverne disse
forståelsesfaciliterende muligheder i begrænset omfang (jf. bl.a. ’art og omfangs’-undersøgelsen).
Begrundelsen for den begrænsede brug af de læringsfaciliterende muligheder, deres pbc tilbyder,
skal ikke findes i en kvalitetsbedømmelse af programprodukterne, men drejer sig om elevernes
prioritering af undervisningsrelaterede aktiviteter i forhold til andre aktiviteter. Med andre ord har
elevernes prioriteringer med hensyn til skolearbejde, erhvervsarbejde, kærester, venner, sport og
lignende en betydning i denne sammenhæng. Pbc-brug prioriteres ikke højt til trods for de erkendte
unikke muligheder for selvstudier.475 Med selvstudie skal der her forstås aktiviteter, som ikke er
dikteret via logbogen (lektiebogen), men er aktiviteter, som den enkelte elev har valgt at bruge tid
på med den hensigt at opnå ”forståelse”.
Når det drejer sig om kategorien pbc’en iagttaget som faciliterende ”udenadslære”, er der enkelte
elever, der har valgt at aktualisere deres iagttagelser inden for denne kategori. Det gælder enkelte
fagspecifikke programpakker, som nogle elever har brugt med den intention at kunne ”lære
udenad”, f.eks. tysk grammatik476 og grundstofnavngivelser/ formelangivelser477, og argumenterne,
som eleverne her har valgt at aktualisere, handler om den hurtige og ”kontante feed-back” på
indtastede svar og muligheden for at ”gentage en hel masse gange”, som igen gør, ”at man får lavet
noget mere hurtigere, og så får man lavet flere opgaver i alt”.478
Kategorien faciliterende ”husken” indeholder elevernes ekspliciterede iagttagelser, hvad angår
deres pbc-brug som ’ekstern hukommelsesbank’. Pbc’en kan i denne forbindelse betegnes som en
’digital A4-mappe’. Det drejer sig primært om selvproducerede noter, som er registreret i

1x.9.x4, s. 9,
1x.10, s. 4, s. 15,
3x.7, s. 3
3x.6.x1, s. 2, s. 3, s.
3x.6.x4, s. 2
474
3x.6.x1, s. 3
475
3x.6.x2, s. 5, 3x.6.x4, s.4, 3x.7, s. 8
476
1x.10, s. 2
477
1x.9.x3, s. 12, 3x.7, 12
478
1x.10, s 3f
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mappesystemer inden for fagene. Ifølge eleverne er denne facilitet stort set den vigtigste og grunden
til, at de ikke kan undvære deres pbc.479
Argumenterne for denne kerneydelse beskrives som, at der er orden i noterne, og at de kan
genfindes. Dette tillægges betydning i forbindelse med deltagelse i undervisningen og som
forberedelse til interne og eksterne evalueringer, idet temaer og konteksten, hvori disse tidligere er
blevet aktualiseret, vil kunne reintroduceres. Dermed forventes det, at disse temaer og konteksten,
hvori disse tidligere er blevet aktualiseret, vil kunne indgå som bidrag i nye sammenhænge.
Når det drejer sig om kategorien, ikke faciliterende ”forståelse” er der få ekspliciterede
formuleringer, der kan placeres her, når det drejer sig specifikt om brugen af
undervisningsprogrammel. (Eleverne har ikke valgt at aktualisere andre programprodukter i denne
sammenhæng). Eleverne giver generelt udtryk for, at forståelse hænger sammen med
kommunikation, og at denne ikke kan erstattes af fagspecifikke programmer.
”Den hjælper da til at lære nogle ting udenad, men der er da mange ting i
kemi, som handler om alle mulige andre ting, som man ikke kan lære fra
computeren, som man skal have en eller anden til at stå og forklare”480
Fagspecifikke programmers indbyggede feed-back-muligheder tillægges således ikke betydning,
hvad angår det at facilitere ”forståelse”, men tillægges i højere grad betydning, hvad angår det at
facilitere ”udenadslære”.
Flere elever tematiserer oplevelser, hvor situationen er den, at undervisningens tema både er ITfagligt og fagfaglig, hvilket i denne sammenhæng vil blive tilknyttet kategorien ikke faciliterende
”forståelse”.481 Det handler gennemgående om, at eleverne har iagttaget, at det er vanskeligt at
”forstå” det fagfaglige, når undervisningen samtidig fokuserer på IT-faglige temaer. Med andre ord
kan pbc’en ifølge eleverne ikke facilitere en fagfaglig ”forståelse”, samtidig med at IT-faglige
temaer er aktualiserede.
Kategorien ikke faciliterende ”udenadslære” indeholder elevformuleringer, der handler om, at
tidligere tilegnet viden og færdigheder hensynker i glemsel, når denne viden og disse færdigheder
ikke bruges på grund af pbc-tilstedeværelsen.

479

1x.10, s. 7,
1x.9.x3, s 3
1x.9.x4, s 1f
1x.9,x2, s. 1
3x.7, s. 2, s. 8
3x.6.x3, s. 2
3x.6.x1, s. 8, s. 12
3x.6.x4, s. 3
480
1x.10, s. 3
481
1x.10, s. 8f, 1x.9x3, s. 4f
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”Men det med udenadslære, så er det nok et stort handicap (Pbc-brug, red.)
Når man laver almindelig matematik – hovedregning det bruger jeg
overhovedet ikke – hvis jeg skal løse et bitte stykke, så skal jeg selvfølgelig
ind i MathCad og regne det ud. Man mister meget paratviden.”482
Eleverne aktualiserer problemet med mistede regnefærdigheder483, fordi disse fremstår som
væsentlige i en enkelt konkret situation. Det er med andre ord vigtigt for eleverne, at de kan levere
regnefærdigheder, fordi de skal til en skriftlig eksamen i matematik uden hjælpemidler, hvilket
deres pbc betragtes som ifølge de af Undervisningsministeriet udstukne bekendtgørelsesrammer.
Derudover kan pbc-tilstedeværelsen betyde, at ny viden og nye færdigheder ikke tilegnes, i
forståelsen ”udenadslære”, fordi det ifølge eleverne er noget, som maskinen kan gøre rigtigt hver
gang og altid hurtigere.484 Tidsdimensionen, her i betydningen pbc-brug er tidsbesparende, er et
gennemgående argument for denne kategori, og dermed at ’fri tid’ prioriteres højere end tilegnede
færdigheder, som det at kunne skrive, stave og regne.
”Når vi sidder nogle gange og bare skal flytte et enkelt tal over på den anden
side af lighedstegnet, så sidder alle næsten i hele klassen og tænker og
tænker, fordi man er blevet så handicappet af at have computeren, fordi det
er meget lettere at gå derind og bare lige sige, at den skal flytte det derover,
så gør den det. Det er noget man glemmer […]Man kan godt se hvad man
har og hvad, det giver, men man tænker ikke over, hvad der egentlig er sket
- man bruger det bare.” 485
Anvendelsen af programpakkerne kan ifølge nogle elever i situationer, hvor de ikke ”forstår” f.eks.
det matematiske fundament, gøre, at maskinen ’overlades’ til at klare beregningerne, og elevernes
andel handler om viden om programmelfunktioner og tasterelationer.486
Når det drejer sig om kategorien ikke faciliterende ”husken”, er der et sammenfald mellem denne
kategori og kategorien ikke faciliterende ”udenadslære” i den forstand, at f.eks. tilegnelsen af
stavefærdigheder inden for de to fremmedsprog, tysk og engelsk, ikke faciliteres af pbc-brug,
hverken i form af ”udenadslære” eller i form af ”husken”.487 Argumenterne er her primært, at de
elektroniske ordbøger tilbyder hurtig hjælp, og det er lettere at slå det samme ord op flere gange end
at skulle ”huske” det.
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1x.9.x1, s. 2
F.eks. 1x.9.x1, s. 5
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”Jeg synes også – nu snakker vi om læring – at du især med ordbøgerne, at
du sparer masser af tid, og det går drønstærkt – også med at kopiere ordet
[…] Men jeg er blevet dårligere til at stave efter at have forladt Folkeskolen
i tysk og engelsk”488
Tidsdimensionen bruges som et argument i forbindelse med kategorierne ikke faciliterende
”forståelse”, ”udenadslære” og hukommelse, idet pbc’en betragtes som et tidsbesparende redskab,
og tid iagttages som en knap ressource af eleverne, hvilket ifølge eleverne har konsekvenser med
hensyn til de nævnte lærefaciliteringsmuligheder.489
”Men det er måske også min egen skyld, fordi man springer over, hvor
gærdet er lavest, det gør man sgu – for vi har alligevel en del lektier for, og
når man sidder derhjemme og siger: Skal man bakse med det, eller skal man
lige hurtigt bare bruge nogle resultater og så gå videre - så springer du en
halv time over måske. Så kan du lave et eller andet, der er mere
spændende.”490
Når det drejer sig om pbc’en iagttaget som Undervisningsfacilitator, er tidsdimension, som den er
iagttaget i det foregående, ikke uaktuel, men en anden iagttagelse af tid. Det tidsbesparende moment
er stadig højt prioriteret, men når det drejer sig om den undervisningsmæssige kommunikation,
iagttages en pbc i afgrænsede sammenhænge som faciliterende den undervisningsmæssige
kommunikation, og tidsdimensionen kommer her ind som et organisatorisk aspekt. Den traditionelle
klassebaserede undervisning på 45 eller 90 minutter er stadig det organisatoriske fundament, men
undervisningens organisering kan ifølge eleverne med fordel organiseres som par og
gruppearbejde,- specielt når det drejer sig længerevarende (fra halve dage til hele uger) projekter,
inviterer pbc-brug til projektorganisering.491 Samtidig er det dog ikke ’bare’ at organisere
undervisningen i form af projektarbejde,- det kræver noget særligt af deltagerne ifølge en elev.
”Man skal simpelthen lære kunsten i at lave projektarbejde […] Men jeg
synes godt , man kan rive nogle dage eller uger ud til sådan nogle
ting.[…]Og så ville der lige pludselig blive brug for computeren på en helt
anden måde, fordi så kan man søge på internettet, og så kan man lave det
ene og det andet og nogle kombinationer af sådan nogle ting. […]Ja, men
hvis man laver sådan noget der, så synes jeg, at det er så godt et redskab, at
det næsten er nødvendigt.”492
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Logbogen (lektiebogen) og noteapparatet kunne i forlængelse af den kommunikations- og
erkendelsesteoretiske tilgang være blevet nævnt som faciliterende den undervisningsmæssige
kommunikation. I teorien skulle logbogen kunne facilitere den undervisningsmæssige
kommunikation, idet eleverne i princippet skulle havde mulighed for at forberede sig til
undervisningen i god tid og med støtte af noteapparatet, som gav mulighed for at reintroducere
tidligere aktualiserede temaer, som dermed kunne berige undervisningen med bidrag til det aktuelle
undervisningstema, der relaterede sig til tidligere behandlede temaer. Hermed kunne den refleksive
kommunikation have gode vilkår. Undervisningen kunne i dette perspektiv beriges ved at kunne
fastholde temaet og berige temaet med bidrag, der rakte tilbage til tidligere behandlede temaer og
dermed i dette perspektiv danne kontinuitet i undervisningen.
Denne mulighed for at lade logbog og noteapparat udgøre en del af fundamentet for deltagelse i
undervisningen aktualiseres imidlertid ikke af eleverne, logbogen nævnes ikke i en sådan
sammenhæng, og noteapparatet iagttages ikke primært som faciliterende undervisningen, men i
højere grad som en ressource i forbindelse med eksamensdeltagelse.
En særstilling indtager faget matematik, idet flere elevcr giver udtryk for, at den massive
klassebaserede pbc-anvendelse i en kombination med lærerens informationsmeddelse kan iagttages
som faciliterende fastholdelses- og udfoldelsesmuligheder, hvad angår undervisningens tema.493
Den sidste kategori i dette underafsnit handler om pbc-brug iagttaget som Ikke faciliterende
undervisning. Inden for denne kategori har eleverne valgt at ekplicitere mange iagttagelser, som
vedrører såkaldte ikke undervisningsrelaterede aktiviteter494. Det drejer sig om handlinger koblet til
chat-, spil- og surf-funktioner, og det drejer sig om undervisningsrelaterede handlinger som f.eks.
powerpoint-præsentationer. Med hensyn til sidstnævnte drejer det sig om, at eleverne ikke har
iagttaget, at sådanne præsentationer beriger undervisningen, det vil f.eks. sige, at deltagerne i
undervisningen ikke beriger kommunikationen ved at fastholde temaet med mangfoldige bidrag.495
Følgende citat om præsentationsprogrammel taget fra elevgruppeinterview i 3x kan bidrage til dette
billede:
”EP: ..det vil jeg sige – det synes jeg ikke giver mig en bedre forståelse eller indlæring – jeg
synes nærmest det bliver pop-smart
ED: Ja, det synes jeg også.
493
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EP: Det er sådan noget for, at vi skal hygge os mens vi fremlægger noget, frem for at det
skal være for læringens skyld[…] jeg får ikke rigtig noget ud af det.
EP2: Også fordi det er så nemt, at få noget til at se ud af noget – altså man kan hurtigt få
noget til at se pænt ud, uden der egentlig er nogen informationer i det. […]
EP: Spørgsmålet er, om det er værd at bruge det?
ED: Det er det bare slet ikke. Det synes jeg ikke […]
EP: Nej vi bruger nærmest mindre tid på den faglige brug […] Og jeg synes også, det gør,
at folk ikke bruger deres fantasi særligt meget til, når de skal fremlægge noget – det bliver
bare: Nå, men så laver vi noget i PowerPoint.”

496

Her er opmærksomheden fra elevernes side rettet mod den undervisningsmæssige kommunikation,
og denne beriges ikke i nævneværdig grad af den specifikke pbc-brug, idet opmærksomheden er i
produktionsøjemed rettet mod formen og mindre mod indholdet. Samtidig kan interviewteksten
tolkes som et udtryk for, at præsentationsprogrammet på mange måder har udlevet sine muligheder,
eleverne ser nu snarere en PowerPoint-præsentation som udtryk for manglende fantasi. Lydeffekter,
animationer og smart grafik er kendte af alle, hvilket ikke på samme måde imponerer længere.
Elevernes opmærksomhed er nu (3x) i højere grad rettet mod informationerne og ikke så meget mod
meddelelsesformen. Der er her tale om en udviklingsproces, idet eleverne tidligere i højere grad har
rettet deres opmærksomhed mod præsentationsprogrammets mange effekter og dermed brugt meget
tid på formen frem for fagligt indhold. Og deltagerne i undervisningen har ligeledes rettet deres
opmærksomhed mod meddelelsesformen, mod effekterne.497
Når det drejer sig om notetagning, iagttaget som en undervisningsrelateret handling, mener mange
elever, at denne aktivitet ikke faciliterer undervisningen.498
”I sprogfagene, der er det ikke særligt nødvendigt at tage notater[…]Jeg
tror, når man har den skærm, så er det lige som en barriere - der er ligesom
et eller andet sjovere ved skærmen end at sidde og diskutere. […] men jeg
tror da, at hvis vi sad uden computere, så ville det være lettere at
diskutere”499
Rettes blikket mod den ikke undervisningsrelaterede pbc-brug, er det naturligvis klart, at denne ikke
som formål har at facilitere den undervisningsmæssige kommunikation. Alle elever i
gruppeinterview og de 4 enkeltinterview i 1x og 3x tager dette tema op. Deres pbc tilbyder mange
funktioner, som ikke nødvendigvis kan relateres til den aktuelle undervisningsmæssige
kommunikation, men som aktualiseres af mange elever i undervisningen, hvilket har konsekvenser
for betingelserne for opretholdelsen af denne kommunikation. Således udtrykkes det af en elev i 1x:
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”Hvor er jeg glad for at jeg ikke er lærer, fordi det er en noget død
forsamling, hvis alle sidder og kigger ned i skærmen – man ved ikke rigtig,
om der overhovedet er nogen, der hører efter.”500
Samme iagttagelse har eleverne gjort i 3x:
”Jeg synes det er mere frustrerende at sidde eller stå foran en forsamling og
se ud over klassen, og man kan se, at de er alle sammen er et helt andet sted,
og de har bare øjnene rettet mod skærmen. Nogle af dem sidder måske med
et fjollet grin om munden eller småklukker over et eller andet. ”501
Den undervisningsmæssige kommunikation har vanskelige vilkår, når det drejer sig om at
opretholde sig selv, fordi eleverne ofte har deres opmærksomhed rettet mod ”skærmen” og dermed
har valgt at koble sig til en sideløbende kommunikation, der ikke har noget at gøre med den
undervisningsmæssige kommunikation. Det er ikke muligt at afgøre, om eleverne har valgt
forståelse i en undervisningsrelateret kommunikation, men det er muligt ud fra deres handlinger at
afgøre, om de vælger en efterfølgende e-tilkobling. Og det er denne manglende e-tilkobling til den
undervisningsmæssige kommunikation, der tematiseres af eleverne. Samtidig kan elevernes
handlinger, som f.eks. når de ”småklukker”, iagttages som en e-tilkobling til den sideløbende, ikke
undervisningsrelaterede kommunikation og som en aktualisering af andet end undervisningsmæssig
kommunikation. Heri ligger det ”frustrerende”, idet klassen som socialt system fravælges af flere
elever, og dermed vanskeliggøres opretholdelsen af kommunikationen, idet undervisningens tema
hurtigt udtømmes, når der kun er få bidrag eller bidrag, der ikke beriger kommunikationen i
væsentlig grad.
”Det der med, at man har computeren tændt, når vi sidder og snakker, men
så sidder man og spiller og laver et eller andet i stedet for rigtigt at følge
med. Du kan sådan set ikke bruge computeren til noget, når du sidder og
diskuterer noget inde i klassen – så er det tit den kommer i vejen. Du kender
vel selv, at hvis du har fjernsynet tændt ved aftensmaden, så sidder man og
kigger på det i stedet for at sidde og snakke. Det tiltrækker bare, det gør
computeren også på mange måder[…] det ødelægger altså meget ved
diskussionen[…] det er måske kun 5 der siger noget, fordi alle andre, de lige
er fanget af det der – og når man først er fanget, så kan man ikke rigtig
komme ind i det, for så er man ikke helt med på, hvad de snakker om – og
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hvis du så skal til at sætte dig ind i det, de har lavet – det tager for lang tid –
så er det lettere lige at falde tilbage til computeren. ”502
Ifølge eleverne er det ikke muligt at deltage fuldt ud i undervisningen og samtidig spille avancerede
spil, surfe eller chatte503. Derfor vælger flere elever i 3x at spille mindre avancerede spil som f.eks.
7-kabalen og Napoleon, fordi de mener, at så er deltagelse i undervisningen mulig.504
”Nu er jeg begyndt at spille Napoleon i stedet for at surfe så meget på
internettet, og det gør, at jeg kan lidt hurtigere lige hoppe tilbage til timen.
Det er også derfor, jeg spiller kabale i stedet for.”505
Flere elever bruger denne ’teknik’ og kan rette deres opmærksomhed mod undervisningen i kortere
eller længere perioder og således skiftevis rette opmærksomheden mod de ’simple’ spil og
undervisningen.
”Ja, det har jeg lært, når jeg spiller kabale, men det kan jeg ikke, hvis jeg
sidder og spiller et eller andet actionspil, eller jeg sidder og chatter med
nogen over internettet – der har man en helt anden form for fokus. Du kan
også se – sådan en som Per, han sidder med fuldstændig fokus, så hvis man
spørger ham om den simpleste ting – altså bare at gennemgå et lille digt
eller sådan noget – så kan han slet ikke vende tilbage. Kabale det er meget
nemmere.”506
En anden konsekvens af spilaktiviteterne i undervisningen er ifølge flere elever, at det distraherer de
elever, der ikke selv spiller507. Derfor gælder det om ikke at sidde ved siden af en ’spiller’ eller på
bagerste række, fordi så kan man ikke lade være med at følge med på skærmene foran.
”Man slås om at sidde i anden række eller tredje række eller fjerde
række[…] når jeg sidder på bagerste række, så kan jeg ikke følge
med[…]hvis man kom til at sidde ved sådan en, der havde meget andet at
lave på sin computer, end det, man skulle – så lærte jeg ikke noget.”508
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Dette tema tages op af flere elever, og der er delte meninger om, hvem der skal lade være med
hvad.509 De elever, der spiller, surfer og chatter meget, mener, at de andre elever bare kan lade være
med at lade sig distrahere.
”Det er et stort ego-trip at synes, at man kan have lov til at spille
computerspil, når alle andre siger, at det distraherer mig – jeg kan ikke følge
med i timen, fordi du sidder og spiller computer[…] Jeg synes, det er et
egotrip at sige, at det er mit problem, at du spiller computer.”510
I flere af forskningsdesignets delkomponenter nævnes historielærerens forbud mod at bruge
pbc’erne i en periode i 2x. Dette aktualiseres også i interviewene, hvor der er delte meninger om,
hvorvidt et sådant påbud var optimalt for alle, idet notefunktionen iagttages af flere elever som
vigtig i faget historie511. Eleverne er dog enige om, at diskussionerne i den periode blev mere
frugtbare.
”Der var selvfølgelig mere gang i diskussionen, fordi folk ikke havde andet
at tage sig til, end at følge med i undervisningen. Så snart vi fik computeren
tilbage, så var det jo ved det gamle igen.”512
Eleverne mener generelt, at det er muligt for dem at deltage i undervisningen og samtidig have et
’simpelt’ spil som 7-kabalen kørende, men at det ikke er muligt at deltage i snack og specielt
avancerede spil samtidig med deltagelse i undervisningen.
”Jeg tror faktisk det er fordi, vi kan begge dele, og det kunne vi ikke før.
Det er måske synd, at man skal bruge 2 år af gymnasiet på at vænne sig til at
spille spil, når man egentlig burde lære undervisning – men jeg ved ikke
rigtig, hvad man ellers kunne gøre?”513
Man tiltrækkes, ifølge eleven, af pbc’ens mange tilbud, når man har en pbc foran sig. Den
undervisningsmæssige kommunikation kan i dette perspektiv ikke ’konkurrere’ med pbc-baserede
kommunikationstilbud, hvilket forventes at blive et vilkår, og dermed skal eleven kunne vælge,
hvilket godt kan betyde, at der kan veksles mellem opmærksomhed rettet mod undervisningen og
opmærksomhed rettet mod andre pbc-baserede aktiviteter. Argumentet trækker på en antagelse om,
at ”man skal lære at kunne flere ting på en gang” og samtidig ”tage ved sig selv og sige, at det der
må man ikke lige nu, for man skal høre efter, hvad der foregår ved tavlen. Det tager et godt stykke
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tid.”514 Denne antagelse bunder i forventninger til fremtidskrav, ”Så derfor er det måske meget rart,
at man har lært det nu, fordi så når man skal bruge computeren videre – så kan man det.”515
Mulighederne er mange, og kun få er relevante for undervisningen. Derfor handler det om at kunne
håndtere ”fristelserne”,516 og det kræver ”selvdisciplin”.517
Den ikke undervisningsrelevante brug af pbc’erne faciliterer således ikke undervisningen, det vil
sige den specielle kommunikation, der intenderer forandring, med mindre naturligvis at
undervisningens tema netop handler om at håndtere ”fristelserne” og dermed har sat begrebet
”selvdisciplin” som målet med undervisningen.
En elev fortæller, at han selv har aktualiseret dette tema i den forstand, at han har valgt ikke at spille
avancerede spil i bestræbelserne på at undgå ”fristelserne”, ud fra en erkendelse af, at han de første
godt to år i gymnasiet ikke havde den tilstrækkelige ”selvdisciplin” og dermed ikke har fået ”noget
ordentligt ud af det”518. Andre elever har taget en beslutning, der betyder, at de
opmærksomhedskrævende spil ikke benyttes i timerne.519
Som afslutning på dette tema skal nævnes, at eleverne i de fire enkeltinterview blev spurgt om tre
gode råd til kommende elever i en pbc-klasse, og samtlige elever aktualiserede netop de mange
”fristelser” og dermed, at ”selvdisciplin” var en afgørende faktor, hvis man vil have ”noget
ordentligt” ud af undervisningen. Som konkrete forslag nævnes, ”at de ikke skal have alt for sjove
spil på deres computer”520, at de ”faktisk overhovedet ikke” skal spille eller chatte i timerne521 og
”så ellers bare følge med i undervisningen”522. En elev formulerer dette ganske kontant: ”Tænk dig
om! Om det virkelig er noget du vil. Fordi, hvis man ingen selvdisciplin har, så er det bestemt ikke
en klasse, man skal gå i. Fordi der er mange, der ikke får noget ud af den daglige undervisning,
fordi de sidder og spiller og surfer. ”523
Eleverne er efterfølgende blevet spurgt, i enkeltinterviewene og i gruppeinterviewet, om tre gode
råd til politikere. Og eleverne giver i den sammenhæng udtryk for, at det ikke drejer sig om pbcanvendelse i et gymnasieforløb, men om betingelserne i den forbindelse.524 Med andre ord
tematiserer eleverne ikke muligheden for ikke at anvende pbc’ere i det treårige gymnasieforløb, men
tematiserer konkrete behov, som at kommende eleverne skal have økonomiske tilskud i forbindelse
med køb af pbc, at der skal være strøm til alle og lignende mere praktiske råd. Eleverne giver
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generelt udtryk for, at de ikke kan undvære deres pbc, ”man er faktisk rimelig afhængig af den”525,
og ”Det ville være som at brække armen og skulle skrive notater med venstrehånden.”526 En elev,
som iagttager sig selv som ikke brugende sin pbc’er til meget andet end skriftlige produkter, og som
ikke har haft særlige interesser inden for det informationsteknologiske område, skal her afslutte med
bemærkningen: ”Jeg vil nok sige, at de godt kan bruge pengene på det, for det er en god ting. Det er
en rigtig god ting.”527
Med dette som udgangspunkt vil en behandling af elevernes ekspliciterede iagttagelser, hvad angår
deres pbc - iagttaget som ’uundværlig’- både som medie og maskine, blive fremstillet i følgende
afsnit, med udgangspunkt i temaet individuelle læringsstrategier .

2.5.3. Individuelle læringsstrategier
Når det drejer sig om undervisningsrelaterede pbc-funktioner har eleverne valgt at aktualisere
beskrivelser af egne læringsstrategier inden for de til rådighed værende programprodukter, hvilket
konkret betyder, at nogle elever fokusere på notefunktionen528, nogle på fagspecifikke
programpakker529, nogle på de elektroniske ordbøger530, nogle på netaktiviteter531 og nogle på mere
generelle tilgange532. I dette afsnit vil der blive taget udgangspunkt i de strategier, de interviewede
elever i enkeltinterviewene og i gruppeinterviewene har valgt at aktualisere.
Med hensyn til notefunktionen kan elevernes iagttagelser, hvad angår deres individuelle strategier
opdeles i typer, der aktualiserer hver sin funktionalitet.
En elev nævner, at hun foretrækker at skrive i hånden, ”fordi så kan jeg meget bedre huske dem.”533
Eleven kan ”ti-finger-systemet”, hvilket hun har iagttaget ikke betyder, at hun behøver at rette sin
’fulde’ opmærksomhed på informationerne.
”Når man skriver det ned på computeren – jeg kan ti-finger-systemet- så er
det nogle gange uden, at man egentlig tænker over, hvad man skriver. Og
når man skriver i hånden, så skal man tænke over det – og lave tegninger og
pile osv.”534
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Med andre ord foregår noteskrivning på pbc’en pr. ”automatik” og ”lidt mere sanseløst”535 ifølge
eleven.
”Når jeg skal til at læse til eksamen, så skriver jeg notater i hånden, for når
man skal lære ting udenad – så skal jeg have det gennem hånden. Når man
bare skriver ind på computeren, så kører det så meget på automatik. Når
man sidder og tager notater fra tavlen, så kører det bare ned.”536
Mentale strukturer skulle i teorien kunne stille sig til rådighed for nye bevidsthedsoperationer, hvis
det psykiske system retter sin opmærksomhed mod disse, og følgelig vil de iagttagede
informationer kunne bidrage til konstruktion af ny viden. Men ifølge elevens formuleringer er en
mulig tolkning inden for den systemteoretiske ramme, at der er tale om, at eleven giver udtryk for
en graduering med hensyn til iagttagelse (skelnen og betegnen) og forståelse (skelnen, betegnen og
optegnen), idet informationer f.eks. på tavlen godt kan iagttages og nedskrives på pbc’en, men at
denne aktivitet i mindre grad relaterer sig til bevidsthedsoperationer med henblik på
videnskonstruktion og i højere grad på optegnen i et ’eksternt hukommelsesmedie’. Her er begrebet
forståelse ikke i citationstegn, hvilket betyder, at det drejer sig om et systemteoretisk begreb. Når
”forståelse” sættes i citationstegn, refereres til den i indledningen behandlede elevtilgang til
begrebet. Eleven skelner mellem ”forståelse” og ”udenadslære”, og det er i forbindelse med
udenadslære, at eleven vælger at bruge papir og blyant frem for tekstbehandlingsprogrammet.
Tidsaspektet har indflydelse i denne sammenhæng, tiden til at dvæle ved informationerne synes at
være vigtig, og brugen af ”ti-finger-systemet” gør, at denne dvælen ikke aktualiseres.
Nogle elever nævner, at når de skal bruge notaterne, bliver disse printet ud537, fordi ” når vi har
prøver, så er det lettere at se på papiret og så finde svaret, end at skulle åbne alle dokumenterne og
finde det.”538
Samtlige elever tager notater på deres pbc, og i visse fag suppleres med håndtegninger og
papirbårne notater, når det skønnes for besværligt at bruge computeren, hvilket drejer sig om fag,
hvor der er mange specialtegn og illustrationer, der skal nedskrives.
En enkelt elev fortæller, at notefunktionen i 3x er særdeles begrænset, og begrunder det med
manglende mulighed for at få strøm i løbet af dagen og manglende pbc-anvendelse i fagene. Dette
skyldes delvist, at denne elev har valgt fag, som ikke er baseret på pbc-anvendelse, og dermed ikke
er i lokaler, hvor strømtilførsel er mulig i nødvendigt omfang.539 Eleven tillægger lærerens
aktualisering af pbc-brug afgørende betydning for egen pbc-anvendelse.

535

3x.6.x1, s. 2
3x.6.x1, s. 1
537
1x.9.x3, s. 2, s. 3, 3x.6.x1, s.8
538
1x.9.x3, s. 2
539
3x.6.x3, s. 1, s. 2
536
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Nogle elever nævner, at de har specielle strategier eller har tænkt på at få det, når det drejer sig om
brugen af ordbøger.540.
”Når du så først slår dem op og bagefter skal skrive dem ned – okay, du kan
også kopiere dem – men jeg gør så mest det, at jeg lige læser det igennem
og så skriver det selv, og det gør simpelthen, at så sidder det bedre fast. Hvis
du bare kopierer, så har du glemt det til næste gang, det er helt sikkert”541
Begrundelsen for sådanne strategier tager udgangspunkt i, at eleverne ikke kan huske, hvordan
ordet staves, fordi de blot kopierer ordet fra ordbogen ind i det aktuelle dokument. Og at det at
kunne stave ordene tillægges betydning, lige såvel som ’sparet tid’ tillægges betydning, hvilket er
det dilemma, eleverne står i og derfor ikke nødvendigvis får aktualiseret en ’ordbogsstrategi’.
Med hensyn til fagspecifikke programpakker nævnes MathCad i flere sammenhænge. Et par elever
fortæller, at de har glæde af at regne i hånden som et supplement til pbc-brugen i faget matematik
og til dels i fysik.542
”Hvis det er noget, du føler, du har det let med, og du føler du godt kan – så
vil jeg sige, at det er lige meget; så kan jeg bare lige få de resultater, og så er
det fint. Hvis det er noget, man har svært ved og lige skal lære – jamen, så
må man tage sig sammen og få lavet de mellemregninger der og reducere og
alt det der.”543
Papir og blyant anvendes i bestræbelserne for at ”forstå”, hvordan opgaven regnes ud, f.eks. med
hensyn til reduktionsregler og fremgangsmåde.
”Jeg vil gerne lige forstå, hvordan det er, man regner rundt, fordi det er tit i
fysik, der sætter man bare tre ligninger sammen, og så løser man dem, og
det skal man næsten prøve selv, før man rigtig forstår, hvad for nogle
ligninger, det er, og hvad der bruges til hvad. Så det kan jeg godt finde på at
gøre en gang imellem”544
Rettes blikket mod netfunktionerne, nævnes internettet af nogle elever som informationsressource i
forbindelse med forberedelser til undervisningen og produktion af opgaver.545 En elev anvender
nettet specielt i fagene dansk og historie.

540

1x.10, s. 18, 1x.9.x4, s. 6, 3x.6.x1, s. 3
1x.9.x4, s. 6
1x.9.x3, s. 4 1x.9.x4, s. 2, s. 3, s. 4, 3x.6.x2, s.4
543
1x.9.x4, s. 3
544
3x.9.x2, s. 4
545
3x.6.x1, s. 4
541
542
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”Så kan jeg da godt gå ind på nettet og søge om den specifikke periode[…]
og så kan man jo også fyre er eller andet fancy af i timerne ”546
Eleverne kender mange steder, hvor der er gode informationer at hente til netop disse fag, og
benytter disse i et vekslende omfang, idet det tilføjes, at ”det hører til særtilfældene, at jeg gør sådan
noget - at jeg gør så meget ud af det”.547
En lidt anden form for strategi udøves af nogle elever i undervisning, hvor de ikke mener, de lærer
noget. Disse elever vælger undervisningens tema fra for i stedet at orientere sig på nettet om f.eks.
dagens nyheder.548
”Ja, så lærer man da noget, man gider at lære i stedet for. Se f.eks. på Niels
– han sidder hele tiden – og Claus også og Jens de sidder, og enten så læser
de i avisen så sidder de og læser BT eller Jyllandsposten, men de lærer sgu
da noget!”549
Hvilket en af de nævnte elever giver følgende ord:
” så søger jeg i hvert fald efter noget relevant for at finde noget at læse om,
hvis jeg lige bliver interesseret i et eller andet problem, hvis jeg sidder og er
ved at lave et eller andet med min computer – så kan jeg gå ind på en side,
og så kan jeg sidde og læse om det, og så kan jeg lære noget af det – og så
har jeg da lært noget i den time”550
Den sidste type af læringsstrategi, tekstmaterialet har bidraget med, er ikke fagspecifikt eller
programspecifikt. Det drejer sig om ’trial and error’- strategier i forbindelse med pbc-brugen.551 ”
Andre gange er det bare sådan, at man sidder og prøver sig frem”, og ”hvis det ikke rigtig virker, så
prøver vi noget andet igen.” Eleven mener, at ”man lærer nok noget ved selv at prøve sig frem, men
jeg tror også, det er bedre, hvis man virkelig ved, hvad det er, man skal gøre fra punkt til punkt.” 552
Elevens formuleringer kunne tolkes som et udtryk for, at ’trial and error’-strategien ikke kan stå
alene, men må suppleres med strategier, hvor udgangspunktet f.eks.er en faglig forankring.
Til sidst skal nævnes en elevs begrundelse for ikke at benytte de mange muligheder, en pbc tilbyder
som lærings- og undervisnings(kommunikations)facilitator.

546

3x.6.x1, s. 4
3x.6.x1, s. 5
548
3x.7, s. 11
549
3x.7, s. 11, navnene på eleverne er ændrede
550
3x.7, s. 11
551
1x.9.x1, s. 6, 3x.7, s. 8
552
1x.9.x3, s. 6
547
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”Men fordi det er gymnasiet, og det hele bare går op i pensum og
afleveringer og sådan noget – så er der ikke nogen lyst til at lave noget
ekstra –der er hverken lyst eller tid. Hvis man laver alle sine lektier, så har
man ikke tid.”553
Denne type strategi kan genfindes hos andre elever554, og deres udgangspunkt for at iagttage pbc’en
primært som et ”lektieredskab”555 kan finde sin begrundelse i de mange undervisningsrelaterede og
ikke undervisningsrelaterede aktiviteter, der fylder elevernes hverdag. Derudover kan der af
ovenstående citat trækkes begrundelser ind, som handler om, at eleverne iagttager deres rolle i de
gymnasierelaterede sociale systemer som værende uden den store indflydelse på temavalg og
kravspecifikationer, med andre ord kode og program er kendte og betragtes som ikke-omstødelige
inden for deres gymnasietidshorisont.

2.5.4. Læring og pbc-anvendelse 1, en sammenfatning
Elevernes skelnen mellem læring iagttaget som henholdsvis ”forståelse” og ”udenadslære” samt en
dertilhørende ”husken”-dimension er udgangspunktet for behandlingen af interviewteksterne.
Ifølge elevernes ekspliciterede iagttagelser faciliterer pbc’en ”forståelse” i forbindelse med brugen
af fagspecifikke programprodukter. Dette skyldes, at disse programmer giver eleverne mulighed for
at iagttage informationer, som er meddelt på forskellige akustiske og optiske former, hvilket giver
det enkelte psykiske system mulighed for at vælge de tilgange, det enkelte system foretrækker, når
det drejer sig om intentionen om øgning af systemets indrekompleksitet. Når det drejer sig om
”udenadslære”, nævnes det af nogle elever, at enkelte fagspecifikke programpakker benyttes med
dette for øje.
Begrundelsen for ikke at anvende de mange muligheder for at få meddelt information på alternative
akustiske og optiske måder handler ikke om produktkvalitet, men om tid, iagttaget som en knap
ressource, og dermed et krav om prioritering, hvad angår deltagelse i såvel undervisningsrelaterede
som ikke undervisningsrelaterede sociale systemer.
Eleverne betegner pbc’en iagttaget som faciliterende notetagningsfunktionen som den vigtigste i
forbindelse med undervisningen, og kategorien, her kaldet faciliterende ”husken”, indeholder
således pbc’ens kerneydelse, når det drejer sig om pbc-tilstedeværelse i undervisningen.
Hovedbegrundelsen ligger ikke i den nutidige notataktivitet, men i en fremtidig
evalueringssammenhæng, hvor notefunktionen forventes at kunne optræde som en form for
hukommelsesekstensionsmulighed.

553
554
555

3x.6.x2, s. 10
F.eks. 3x.6.x4, s. 5
1x.9.x1, s.13
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Eleverne har iagttaget deres pbc som ikke faciliterende ”forståelse”, ”udenadslære” og ”husken”
inden for andre mulige funktionsområder og mener således, at interaktionssystemer ofte faciliterer
”forståelse” bedre, idet der er mulighed for løbende at korrigere og tematisere de enkelte
meddelelser. Med hensyn til ”udenadslære”-perspektiverne nævnes bl.a., at regne- og
stavefærdigheder har en tendens til at ’henfalde’, når disse færdigheder ikke bruges, hvilket de ikke
gør i tilstrækkelig grad, fordi valget af pbc-brug erstatter disse tilegnede færdigheder.
Et andet tema, eleverne har bragt på banen, handler om undervisningssituationer, hvor IT-faglige og
fag-faglige temaer samtidigt bringes i spil. Det er ifølge eleverne meget vanskeligt at iagttage deres
pbc-brug som faciliterende fag-faglig ”forståelse”, samtidig med at IT-faglige temaer aktualiseres.
Eleverne er generelt betænkelige ved, at allerede tilegnet viden og tilegnede færdigheder glemmes,
når pbc’en iagttages og bruges som f.eks. skrive- og regneredskab. Kategorien ikke faciliterende
”udenadslære” tillægges således betydning af eleverne, fordi eleverne oftest vælger at lade
maskinen udføre operationerne, vel vidende at allerede tilegnet viden og færdigheder glemmes.
Dermed er kategorien ikke faciliterende ”husken” aktualiseret. Pbc’ens tilbud om stavekontrol og
ordbøger har konsekvenser for aktualiseringen af hukommelsesfunktionen hos den enkelte elev.
Begrundelsen for at overlade operationerne til deres pbc, frem for selv at udføre operationerne,
drejer sig om, at eleverne iagttager deres pbc som et tidsbesparende redskab også i denne
sammenhæng.
Eleverne giver ikke i interviewteksterne udtryk for, at pbc-anvendelserne generelt faciliterer
undervisningen, når det drejer sig om den traditionelle klassebaserede undervisning, men ser
muligheden i specielt længerevarende projektorganiserede forløb, hvor pbc-anvendelse ikke er
forudbestemt til ’et til faget specifikt programprodukt’, og hvor det drejer sig om, at pbc-ens tilbud
om flere informationstilgange kan aktualiseres.
Med hensyn til kategorien pbc-anvendelse iagttaget som ikke faciliterende undervisningen har
eleverne valgt at formulere iagttagelser, der handler om, at pbc’ens tilstedeværelse betyder, at ikke
undervisningsrelaterede aktiviteter som chat, spil og surf aktualiseres i en grad, der giver den
undervisningsmæssige kommunikation vanskeligere betingelser for sin fortsatte autopoiesis.
Dette gør sig ifølge eleverne også gældende, når det drejer sig om undervisningsrelateret pbc-brug
som PowerPoint og notetagning, idet disse aktiviteter på hver deres måde kræver opmærksomhed
rettet mod andet end den undervisningsmæssige kommunikation. Dette betyder, at pbc-anvendelsen
i den traditionelle klassebaserede undervisning ikke iagttages af eleverne som faciliterende
undervisningstemaernes fastholdelses- og udfoldelsesmuligheder.
De individuelle læringsstrategier, som eleverne har valgt at eksplicitere, handler om forskellige
måder at bruge pbc’en på og at kompensere for brugen af pbc’en på. Nogle elever vælger at
udskrive notater for manuelt at kunne tilføje/understrege og få overblik. Andre vælger at skrive i
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hånden, fordi en sådan handling giver tid til bevidsthedsoperationer i forbindelse med
nedskrivningen af de aktuelle informationer.
Der er formuleret forskellige strategier, hvad angår brugen af de elektroniske ordbøger, med det
formål at kunne huske, hvordan de ’opslåede’ ord staves, fordi ordbogen tilbyder en hurtighed
(inkluderende kopiering til word-dokument), som gør det vanskeligt at modstå og endnu
vanskeligere at huske. Nogle elever fortæller, at de i forbindelse med programpakken MathCad har
valgt at foretage operationerne selv med papir og blyant.
Nogle elever aktualiserer brugen af internettet til supplerende information i specifikke fag. Andre
elever har så at sige valgt en ’ikke undervisningsrelateret strategi’, idet de retter deres
opmærksomhed mod f.eks. nyhedstjenster i stedet for at rette deres opmærksomhed mod
undervisningens tema.
Den sidste strategi, der er nævnt, kunne kaldes en ’trial and error’- strategi, hvilket kan ses som en
strategi, der faciliteres af pbc-brugen, idet eleven kan prøve sig frem, få hurtig feedback og dette
uden at skulle ’stå til regnskab’ i et socialt system for sine ’forsøg’. Med andre ord kan det opfattes
som en befrielse blot at kunne forsøge sig frem uden nødvendigvis at skulle argumentere for de
valgte ’forsøg’. Problemet, som en elev aktualiserer i den forbindelse, er, at de enkelte ’forsøg’ ikke
altid trækker på allerede erhvervet viden inden for temaet, men ofte drejer sig om ’skud fra hoften’.
De enkelte programprodukter kan således godt facilitere en ’trial and error’- strategi, men der er
ikke nødvendigvis kongruens mellem en ’trial and error’ strategi og elevens intention om at udvikle
allerede opbyggede vidensstrukturer.

2.6. Tema: Læring og pbc-anvendelse 2
Eleverne i 98x har midtvejs i deres treårige gymnasieforløb fået en essayopgave: ” Betyder det, at
du har en bærbar computer, noget for dig med hensyn til at lære det, du skal lære i gymnasiet?”
(bilag 11). Eleverne opfordres efterfølgende til at komme med konkrete eksempler, hvor eleverne
har iagttaget, at deres pbc har betydning for det, de iagttager, der skal læres.
Formålet med denne delkomponent har været at konstruere et billede af elevernes skriftligt
formulerede iagttagelser af deres pbc-brug i forbindelse med egen læring og egne læringstrategier.
Det handler således om elevernes iagttagelser af deres pbc som en læringsfaciliterende ’genstand’,
og hvad eleverne vælger at aktualisere i den sammenhæng.
Eleverne, hvilket konkret drejer sig om 17 elever, bruger generelt metaforen redskab om deres pbc,
hvilket på den ene side drejer sig om at iagttage en pbc som en maskine på linie med kendte
redskaber, som kan findes i et velekviperet penalhus. På den anden side tolkes elevernes
formulerede iagttagelser som et udtryk for, at de iagttager en pbc som et udbredelsesmedie, der
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tilbyder ydelser som f.eks. netinformationer, ordbøger, fagspecifikke programpakker med
træningsøvelser, løsningsforslag osv.
Her vil inspirationen fra systemteorien danne baggrund for kategoriseringen af elevernes
grundlæggende iagttagelser, når de beskriver deres pbc’s betydning i forbindelse med at lære
gymnasiepensum. Jeg har valgt at skelne mellem en pbc iagttaget som maskine og en pbc iagttaget
som udbredelsesmedie, (eleverne kalder deres pbc for et redskab), fordi der med denne skelnen kan
fokuseres på hvilke funktioner, eleverne vælger at aktualisere, når de beskriver deres pbc-brug i
læringsøjemed.
Inden for hver af disse to overordnede kategorier viser elevernes formuleringer, at der
udkrystalliserer sig nogle mere specifikke funktionsområder. Med hensyn til kategorien maskine er
der her valgt følgende funktioner: skrive-556, noteapparat-557 og regne-558 funktionerne. Disse
funktioner relateres af eleverne til undervisningen, med andre ord er det de funktioner, eleverne har
valgt at aktualisere i forbindelse med undervisningsrelaterede aktiviteter. Når det drejer sig om
pbc’en iagttaget som udbredelsesmedie skelner eleverne mellem undervisningsrelaterede og ikkeundervisningsrelaterede funktioner. De undervisningsrelaterede funktioner omfatter ordbøger559,
nettet som informationskilde560 og fagspecifikke programpakker561, og de ikkeundervisningsrelaterede funktioner drejer sig om spil562, mailaktiviteter563 og netsurfing564.
Dette afsnit er bygget op om en skelnen mellem en pbc iagttaget som en maskine henholdsvis et
udbredelsesmedie, med de nævnte underliggende udskilte funktioner. Når det drejer sig om
fagspecifikke programpakker, er der her tale om snævre faglige områder. Med andre ord er der tale
om forholdsvis ’lukkede’ programprodukter. Programmet Mathcad, der i ’Programtype,
anvendelsesomfang, fag og -type’- undersøgelsen er defineret som en fagspecifik programpakke, er
her iagttaget som et ’åbent’ programprodukt, hvilket betyder, at programpakken ikke er dedikeret til
et bestemt fag inden for et bestemt temaområde. Denne uddifferentiering af dette programprodukt
til både at være ’åbent’ og dermed iagttaget som hørende til maskin-kategorien og ’lukket’ og
dermed iagttaget som hørende til kategorien udbredelsesmedie er foretaget ud fra elevernes
formuleringer, når det drejer sig om iagttagelser af pbc-brug i et læringsperspektiv.
De to første afsnit vil behandle elevernes iagttagelser af pbc-brug inden for kategorierne maskine og
udbredelsesmedie. Da mange elever har valgt at aktualisere en skelnen mellem fagene matematik og
fysik og så de øvrige fag565, har jeg valgt at behandle denne forskelsmarkering i et tredje afsnit. Det
556

2x.3.1, 2x.3.10, 2x.3.13, 2x.3.14, 2x.3.15, 2x.3.16, 2x.3.17
2x.3.3, 2x.3.8, 2x.3.9, 2x.3.10, 2x.3.12, 2x.3.13, 2x.3.14, 2x.3.15
2x.3.2, 2x.3.4, 2x.3.5, 2x.3.6, 2x.3.7, 2x.3.8, 2x.3.9, 2x.3.10, 2x.3.11, 2x.3.13, 2x.3.14, 2x.3.16
559
2x.3.9, 2x.310, 2x.314, 2x.316
560
2x.3. 9, 2x.3. 12
561
2x.3.4, 2x.3.9, 2x.3.10, 2x.3.11, 2x.3.14, 2x.3.16, 2x.3.17
562
2x.3.1, 2x.3.3, 2x.3.6, 2x.3. 9, 2x.3.10, 2x.3.11
563
2x.3.3, 2x.3.6, 2x.3. 9, 2x.3.10, 2x.3.11, 2x.3.17
564
2x.3.3, 2x.3.9, 2x.3.10, 2x.3.11, 2x.3.17
565
2x.3.2, 2x.3.4, 2x.3.6, 2x.3.7, 2x.3.8, 2x.3.9, 2x.3.10, 2x.3.11, 2x.3.14, 2x.3.15, 2x.3.16
557
558

183

Helle Mathiasen
Personlige bærbare computere i undervisningen

fjerde afsnit tager udgangspunkt i elevers skelnen mellem det sociale system, 98x, og andre sociale
systemer inden for organisationen, Holstebro Gymnasium. Afsnittet afsluttes med en
sammenfatning.

2.6.1. Pbc’en iagttaget som maskine
I dette afsnit er pbc’en iagttaget som maskine i systemteoretisk forstand, og dermed er
redskabsmetaforen aktualiseret. ”..for mig er computeren mere et redskab til at lave mine lektier og
afleveringer på..”566Elevernes formulerede iagttagelser er delt op i de tre ovennævnte funktioner:
skrive-, noteapparat- og regnefunktioner. Når det drejer sig om pbc’en iagttaget som skriveredskab,
nævner eleverne afleveringer, det vil sige stile, opgaver, rapporter osv. Brugen af
tekstbehandlingsprogrammet betyder, at der spares tid, fordi der ikke skal skrives kladde567, at alle
tekstbehandlingsprogrammets faciliteter gør korrektioner lettere568, og at produktet ser ”ud af
noget”569.
”Hvis jeg skal nævne en ting, hvor jeg virkelig kan mærke en forskel på
tiden før computeren og nu, er det nok hovedsagelig med
tekstbehandlingsprogrammerne. Dette er blevet meget nemmere at få sat
noget sammen. Og det kommer hurtigere til at se ud af noget. Det er hurtigt
at skrive nogle ord ned, man kan jo altid rette i det.”570
Ud over tidsperspektivet i denne sammenhæng anlægges et stedperspektiv i betydningen, at pbc’en
tilbyder en fleksibilitet, hvad angår, hvor der kan arbejdes.
”Jeg synes, det er rart at have computeren, når jeg skal lave afleveringer af
alle slags, da jeg kan tage det frem, når jeg har tid og lyst, og hurtigt pakke
det ned igen, der er ikke en masse ting, jeg skal have frem, før jeg kan
begynde.”571
Fleksibiliteten går ud over skrivefunktionen også på afleveringer inden for regnefunktionen, hvilket
er den næste funktion, der skal behandles. Her handler det primært om funktioner anvendt i de
naturvidenskabeligt funderede fag, og specielt i fagene matematik og fysisk, hvor eleverne har
iagttaget programmet MathCad i forbindelse med deres læring og læringsstragtegier.
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”Jeg synes vores bærbare computere er en stor hjælp i de
naturvidenskabelige fag, men den kan ikke ”lære” mig noget. Vi bruger jo
computeren i ganske almindelige indlæringssituationer, så den eneste
forskel vil være at nogen ting bliver lidt lettere. Det er hurtigere at løse
ligninger. Vi har mulighed for at tjekke vores resultat med den samme”572
Computeren iagttages generelt som elevernes ’forlængede arm’, der så at sige ’forstærker’, hvad
eleverne kan, i betydningen at computeren f.eks. kan regne hurtigere og bruges som ’hukommelse’.
Der ligger yderligere en facilitet i forbindelse med opgaveløsning, idet programmet kan give hurtig
feed-back på elevopgaveløsninger. Eleverne kan teste sig selv inden for visse typer af opgaver ved
at lade maskinen tjekke udregninger, grafer osv. Dette gør sig også gældende, når det drejer sig om
stavekontrolfunktionen, der er tilknyttet tekstbehandlingsprogrampakken.573
Flere elever nævner, at brugen af specielt Mathcad også har en anden side. Det drejer sig om, at da
Mathcad anvendes stort set hele tiden i faget matematik, ændres funktionen fra at være elevens
’forstærker’, hvad angår elevens viden og kunnen i forhold til tid. Med andre ord iagttages den
intensive brug af MathCad som havende en diskvalificerende virkning på allerede tilegnede
regnefærdigheder og matematisk viden574. Begrebet viden iagttages som tidligere nævnt ud fra den
anlagte system- og erkendelsesteoretiske ramme, hvor viden er de strukturer, som det psykiske
system anvender i sin fortsatte selvskabelse.
”Det, at jeg har en computer, betyder meget i matematik – det er meget
nemmere at lave opgaverne, når man kun behøver at trykke på en knap for
at få resultaterne, men det betyder samtidig, at man har sværere ved at lave
opgaver uden hjælpemidler, fordi dem har man ikke så mange af […] Men
computeren gør også at man ikke nødvendigvis behøver at forstå tingene for
at lave opgaverne (i matematik kan man bare bruge ”forskrifter” fra
opgaver, man har fået af læreren eller en klassekammerat, og det lærer man
jo ikke noget af) og somme tider kan den også være en hindring for at lave
opgaven (specielt i begyndelsen af et nyt tema), hvor man ikke ved, hvad
man skal trykke på for at opnå det ønskede resultat, selvom man udmærket
kan forstå tingene” 575
Eleverne har iagttaget en tendens til, at tidligere tilegnede kvalifikationer i større eller mindre
omfang hensynker i glemsel, når de anvender deres pbc i stedet for at anvende egen viden og egne
stave-, tegne- og regnefærdigheder.
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”Nogle gange i matematik tror jeg måske også bare, at jeg ville lære mere,
hvis jeg skulle skrive det ned på papir, for det er meget fristende at få
computeren til at regne facit ud, hvis man ikke kan finde ud af det.”576
Flere elever iagttager problemet med at skulle fokusere på to forskellige temaer i undervisningen på
samme tid. Det drejer sig om ideen om, at IT-faglig viden, IT- færdigheder, fagfaglig viden og
fagfaglige færdigheder kan være tema for undervisningen på samme tid.577 Ifølge eleverne er det
frugtbart at skelne mellem IT-faglig viden og IT-færdigheder på den ene side og fagfaglig viden og
fagfaglige færdigheder på den anden side.
”Men det gør det jo en del lettere, at vi kan få computeren til at lave grafer
og tegninger. Der er bare den ulempe, at jeg ikke kan tegne grafer […], fordi
jeg udnytter computeren, og lader den gøre det. Den er afgjort et godt
hjælpemiddel, når man altså lige ved, hvad man skal, for hvis man ikke ved,
hvilken funktion man skal bruge for at lave en bestemt ting, så er det lettere
at lave det uden computeren.”578
Begge typer af kvalifikationer skal ifølge elevernes formulerede iagttagelser være til stede, for at
maskinen kan bruges på kvalificeret vis.
”Det fag man virkelig kan mærke en forskel i nu, da vi har fået computer, er
matematik. I matematik synes jeg, computeren er en stor hjælp, så længe
man husker at være efter sig selv og også lære at kunne beregne alt uden
computeren. Vi kan meget let selv undersøge om vores resultater er rigtige,
fordi vi hurtigt kan tegne grafer med mere i MathCad. Men det er HÅRDT –
dobbelt arbejde på en måde!!! Man skal ikke kun koncentrere sig om at lære
det nye matematik, men også om at kunne få computeren til at regne det
ud! Det er MEGET hårdt, synes jeg, og det føles som om, vi flyver hen over
pensum. Man kan ofte miste pusten. Jeg tror faktisk det knækker nogle.”579
Når disse betingelser er til stede, iagttages computeren som et vigtigt redskab i forbindelse med
deltagelse i undervisningen og i undervisningsrelaterede sammenhænge, hvor det drejer sig om at
bruge regnefunktionen.580 Flere elever pointerer, at pbc-brug sparer tid, hvad angår opgaveregning,
men at de ikke forventer, at de lærer mere end andre elever af den grund. Det, der kan være tale om,
er, at eleverne i 98x kan oparbejde en større rutine i opgaveløsninger, fordi de kan nå at løse flere
opgaver.
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”F.eks. i matematik, tror jeg, at vi lærer det samme som i andre klasser uden
pc’er, men forskellen ligger i det, at vi sikkert når at regne flere opgaver,
fordi vi ikke skal bruge så lang tid på at sidde og regne langsommelige
stykker ud.”581
Den logik, der kan udledes her, er, at en pbc faciliterer opgaveløsning i den forstand at maskinen
stiller sin ’kraft’ til rådighed for færdighedstræning. Det drejer sig om at træne specifikke rutiner582,
således at eleverne kvalificeres til at løse de enkelte typer af opgaver. Det drejer sig i den forstand
om at iagttage maskinen som avanceret regnemaskine til brug for en ’specialtræning’ af tilegnet
fagfaglig viden og kunnen.
Den sidste funktion, når en pbc iagttages som maskine (redskab), er noteapparatet. At noteapparatet
snarere skulle placeres under kategorien udbredelsesmedier er på sin vis i overensstemmelse med
det systemteoretiske udgangspunkt. Jeg har imidlertid valgt at lade notefunktionen figurere under
maskinkategorien, idet elevernes formulerede iagttagelser også kan tolkes som et udtryk for, at
maskinen er elevernes ’forlængede’ hukommelse, en hukommelsesekstension og dermed en
maskine, et redskab, som eleverne anvender for at kunne deltage i undervisningen583, og som de har
forventninger om vil være et vigtigt eksamensforberedende redskab i de fag, hvor der tages notater.
”Computeren er en stor hjælp til at tage noter, og derved får jeg gennem det en større mulighed for
at tage det frem og genopfriske det senere”584, og ” det gør det unægtelig nemmere, når man til
sommer skal til at læse til eksamen.”585 Dette begrundes yderligere med, at alle noter er samlet et
sted,- i maskinen og ”man behøver ikke tænke på, hvor alle ens notater ligger og roder henne.”586
”Computeren betyder, at jeg har orden i mine notater og at jeg kan læse mine notater. Det tror jeg
ikke, at jeg ville have, hvis jeg ikke havde en computer.587” Det påpeges således, at håndskrevne
noter på papir ikke er nær så letlæselige og genfindelige som de ’maskinbårne’ noter.
Andre argumenter går på, at det er hurtigere at skrive på maskinen end i hånden.588
”..for mig er computeren kun en udvidet lommeregner! Eller en avanceret
skrivemaskine. Den gør tingene nemmere, hurtigere og pænere, og måske
lidt sjovere, men det er blot en god og dejlig ting at have ved hånden i
skolen..”589
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Eleverne iagttager noteapparatet som en væsentlig funktion både i forbindelse med deltagelse i den
aktuelle undervisning og i forbindelse med en fremtidig eksamensforberedelse. Derfor kan det være
problematisk, når det i et fag bliver besluttet, at der skal være ”pc-fri periode”590 og samtidig en
gevinst, hvad angår den undervisningsrelaterede kommunikation.
”I øjeblikket har vi i historie en pc-fri periode. Vi skriver notater i hånden.
Og der er helt sikkert flere, der følger med for tiden. Vi er mere aktive, fordi
der ikke er så mange, der sidder og roder rundt med noget på skærmen. Jeg
mener, at det er en god ide. Jeg får mere ud af timerne, men man får dog
hurtigt uorden i notaterne.”591
Flere elever påpeger, at ”computerfri zone”592, som de har oplevet i historiefaget medio 2x, har
betydet, at de har deltaget i undervisningen på en anden måde, end når deres pbc stod klar som
noteapparat. En elev skriver, at maskinen ikke bruges i historietimerne, fordi læreren har forbudt
det, og at argumentet har været, at den undervisningsmæssige kommunikation har vanskeligere
vilkår, når eleverne sidder med deres tændte pbc’ere.
”I historie fordi vi ikke må, da læreren mener, det gør det vanskeligere at
kommunikere. Det kan jeg godt give ham ret i. Der er stadig mange, som
laver noget helt andet i de timer, hvor vi diskuterer meget..,”593
Eleven fortsætter med en vurdering af pbc-tilstedeværelsen i klasserummet: ”…men at sige at vi
ikke må bruge computeren, går ud over os andre. Det virker absurd, at en computerklasse har en
computer, men ikke må bruge den.”594 Eleven aktualiserer her mindst to temaer, hvor kun det ene i
nærværende afhandling vil være i fokus. Det drejer sig om muligheden for opretholdelse af den
undervisningsmæssige kommunikation i den aktuelle kontekst og i den forbindelse, hvilke
iagttagelser elever og lærere har formuleret, hvad angår maskinens facilitering af undervisning og
læring. Derfor vil jeg lade en ellers væsentlig diskussion om, hvem det går ’ud over’, når maskinen
ikke må bruges, i den tidligere omtalte stærk/svag-problematik ligge i nærværende sammenhæng.

2.6.2. Pbc’en iagttaget som udbredelsesmedie
Afsnittet vil, som indledningsvis nævnt, skelne mellem undervisningsrelateret henholdsvis ikkeundervisningsrelateret anvendelse af en pbc, når denne iagttages som et udbredelsesmedie. Ifølge
flere elever drejer det sig om ”selvdisciplin”, når denne skelnen lægges til grund, - eller rettere om
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at have eller ikke have ”selvdisciplin”, om at kunne modstå den ”fristelse”, som udbredelsesmediet
tilbyder.595
Når det drejer sig om den undervisningsrelaterede brug af udbredelsesmediet nævnes nettet,
fagspecifikke programpakker og ordbøger, men ikke logbogsfunktionen, som her kunne have
figureret som udbredelsesmedie. Eleverne har ikke valgt at aktualisere denne funktion, når det
drejer sig om pbc-anvendelse i et læringsperspektiv. Kun et par elever har i den forbindelse valgt at
aktualisere brugen af nettet i deres essayformuleringer. Nettet karakteriseres af disse elever som en
hurtig og omfattende informationskilde.596 ”Jeg bruger udenlandske sider lige så meget, måske
endda noget mere end de danske, man kan finde flere brugbare sider der.”597 Eleven giver
efterfølgende et eksempel på en anvendelse af dette udbredelsesmedie, hvor en lærer henter
”animationer ned fra Internettet[…] Jeg tror, at når noget er rummeligt og
bevæger sig gør det det nemmere at forstå. Jo nærmere det kommer på
noget, man så at sige kan føle på, jo mere forståeligt bliver det også.”598
Eleven giver således udtryk for, at forskellige kommunikative tilkoblingsmuligheder kan facilitere
en læreproces. Om man så vil gå efter disse muligheder er en anden sag. Fra andre
delkomponenter599 vil informationer fra eleverne kunne tolkes som, at ikke alle elever har valgt en
strategi, der bruger disse muligheder for at få meddelt informationer på forskellige vis. Med andre
ord drejer det sig om, at elever kan vælge at læse teksterne i ’bogen til faget’ og høre læreren
meddele informationer om et konkret fagligt tema, hvilket ikke aktualiserer de til rådighed stående
’pbc-ydelser’, - eller eleverne kan vælge andre mulige meddelelsesformer, som udbredelsesmediet
tilbyder, som f.eks. tekst, billeder, lyd og animation.
Denne valgsituation gælder på sin vis også, hvad angår elevernes formulerede iagttagelser af deres
anvendelse af fagspecifikke programpakker. Nogle elever har som indledningsvis nævnt valgt at
fokusere på sådanne programmer. En enkelt elev fortæller således ”at det hjalp mig til bedre at se
konsekvenserne”600 at bruge ”programmer i geografi, hvor man ud fra forskellige befolkningsgrafer
kunne lave om på fødselsrater, dødsrater og ind- og udvandring for at se, hvordan befolkningstallet
så ud.”601 Eleven konkluderer derefter ”ellers har vi ikke brugt computeren ret meget i geografi,
fordi den ikke havde en positiv virkning på indlæringen.”602
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En enkelt elev har formuleret sine iagttagelser af egen læringsstrategi i faget kemi. Her pointeres
igen feed-back mulighederne som frugtbare i processen, når der arbejdes med kemiprogrammet.
”Det har forskellige programmer som hjælper på både forståelsen og også
hjælper med at lære ting, som skal læres udenad. Da vi sidste år havde kemi
havde jeg stor glæde af dette program, fordi jeg havde ret svært ved at forstå
de forskellige ting. Programmet gav mig simpelthen løsningen, når jeg
havde gættet forkert 3 eller 4 gange. Det virkede som en lærer, der gav mig
svaret, selv når jeg sad derhjemme.”603
Dette er ikke et udtryk for en generel tendens med hensyn til pbc-brug blandt de 17 elevessays, der
har været til rådighed for denne delkomponent, men hvad en enkelt elev har valgt at aktualisere.
Denne elev giver udtryk for, at med de ønsker, eleven havde i 1x med hensyn til at præstere det, der
skulle præsteres inden for et specifikt område i kemipensum, var anvendelsen af kemiprogrammet
en hjælp. Eleven skelner mellem faglig forståelse og så det, ”der skal læres udenad”, hvilket tolkes
som et udtryk for, at programmet fremstår med i hvert fald to forskelligartede funktioner, hvor den
ene funktion handler om træning af et fagligt tema (3-4 forkerte svar kan f.eks. resultere i en
meddelelse af ”løsningen”, som eleven så kan vælge at forsøge at huske). Den anden funktion
handler om, at den lærende via mediet gives mulighed for, - ud over de kognitive ’resultater’, der
måtte vise sig som ændrede mentale strukturer i kraft af ”at lære udenad”, - at operere med
allerede etablerede kognitive strukturer på et ikke-”udenadslære niveau” og måske ligefrem få ahaoplevelser.
Der findes adskillige teorier, der hver især arbejder ud fra en niveaudeling af deres
læringsbegreb604. Dette teoretiske felt har jeg valgt ikke at inddrage, idet læringsfeltet i et sådant
perspektiv iagttages som værende et forskningsprojekt i sig selv. Jeg har dog valgt at aktualisere en
enkelt elevs skelnen mellem mediet som facilitator, hvad angår ”ting, som skal læres udenad”, og så
mediet som facilitator, ”som hjælper på forståelsen”, idet der i nærværende sammenhæng er fokus
på elevers formulerede iagttagelser af egen læring og egne læringsstrategier.
Når begrebet forståelse nævnes uden anførselstegn, er det i den systemteoretiske ramme, dvs. en
skelnen, betegnen og optegnen, eller sagt på en anden måde kan forståelse beskrives som iagttagelse
med henblik på håndtering af selvreference,- og ikke f.eks. den aktuelle elevs brug af begrebet. Det
betyder følgelig, at den lærendes, det psykiske systems, valg af forståelse ikke nødvendigvis
ækvivalerer med den af programmet (programmøren) intenderede forståelse, idet forståelse
afhænger af det psykiske systems perceptionsreservoir og forventningsstrukturer. Og der er i den
forbindelse ikke mange korrektionsmuligheder, idet der i princippet ikke er tale om en stadig iterativ
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proces, hvor selektion af forståelse og e-tilkoblinger afløser hinanden i en
interaktionssammenhæng, men om hypercykler. (3-4 hypercykler inden ”løsningen” præsenteres.)
Dermed er der ikke mulighed for fortløbende at tematisere valg af forståelse og valg af
efterfølgende meddelelse i en refleksiv kommunikationsproces. Det gælder både i forbindelse med
det, ”som skal læres udenad”, og det, der skal ”forstås”.
Hvad angår brugen af programmet kan den lærende i udgangspunktet vælge to strategier, idet
eleven kan vælge at rette opmærksomheden på sine forkerte svar for ad den vej at kunne lære af
sine fejl, hvilket her tillægges betydning i en læreproces, hvor konstruktion af viden både handler
om dekonstruktion og fortløbende konstruktion af allerede opbyggede kognitive strukturer. Eleven
kan imidlertid også vælge blot at give 3-4 ’svar fra hoften’ i det tilfælde, hvor eleven kender
programmets logik, og eleven udelukkende går efter hurtigst muligt at få ”løsningen”, som i elevens
terminologi kan ”læres udenad” eller ”forstås”. Med andre ord kan træning med henblik på ”at lære
udenad” på den ene side iagttages ud fra en læringsstrategi, hvor egne fejl kan reintroduceres i den
fortløbende læreproces som et frugtbart element, og på den anden side kan ”udenadslære” iagttages
som en slags ’papegøje’-handling. I denne sammenhæng skal der skelnes mellem det at lære og det
at lære at lære. Det at lære at lære omfatter også det at ’delære’, hvilket her skal forstås som det at
dekonstruere allerede opbyggede kognitive strukturer.
I forbindelse med anvendelsen af en cd-rom i faget tysk har flere elever givet udtryk for, at det
drejede sig om mere og andet end ”udenadslære”.605
”Der er de fleste tekster læst op, således at man kan høre det samtidigt med,
at man selv læser det. Dette forøger ens ordforråd særlig meget mere end
hvis man læser almindelige tekster, og man får gjort meget ud af udtalen. At
se et ord, høre det og samtidig ser billeder eller illustrationer, som er ved
teksten får virkelig en til at huske et ord.”606
En elev nævner, at ”det er en stor hjælp”607, at der er flere typer af meddelelse af information i form
af akustiske og optiske sansemuligheder og tilføjer, at det rent praktik fungerer bedst, når der ikke
læses fra skærm, men fra papir: ” Jeg kan ikke lide at læse på skærmen, men så kan jeg jo heldigvis
følge med i bogen samtidig.” 608 Ud over at det ikke er specielt attraktivt at læse større
tekstmængder på skærmen på grund af ’optiske fænomener’, nævnes der i flere sammenhænge609,
at det er vanskeligt at overskue større tekstmængder via skærmen. Den anvendte cd-rom i faget tysk
har, som eleven nævner, givet eleverne mulighed for at vælge at læse teksten enten fra skærmen
eller fra det traditionelle udbredelsesmedie, bogen. Der kunne i relation til dette refereres til ’mixed
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mode’-begrebet i den forstand, at der både skal tænkes i forhold til sociale systemer, her konkret
interaktionssystemer henholdsvis snack-baserede systemer, og i forhold til papirbaserede
udbredelsesmedier henholdsvis digitale udbredelsesmedier. Med andre ord skal hverken
traditionelle kommunikationsbaserede systemer og kommunikationsmedier eller nye
kommunikationsbaserede systemer og kommunikationsmedier afskrives, men tænkes sammen
ifølge elevernes formulerede iagttagelser.
I forlængelse af dette skal en elevs610 beskrivelse af brugen af stavekontrollen illustrere, at
mulighed for hurtigt at få feed-back på usikkerheder med hensyn til stavning betyder, at skrivningen
så at sige glider lettere. Derudover kan formuleringen også tolkes som, at eleven har iagttaget, at der
ligger en strategi bag dennes brug af stavekontrollen, idet eleven retter opmærksomheden mod at
stave ordet ”så korrekt som muligt” før brugen af stavekontrollen.
”Hvis der er et ord, jeg ikke helt ved, hvordan jeg skal stave, prøver jeg bare
at stave det, som jeg tror det skal, så kommer stavekontrol med et forslag.
Da jeg har prøvet at stave ordet så korrekt som muligt, har jeg tænkt over
det, og når jeg så får svaret, så tænker jeg tit, nå var det bare det!!!”611
Dette tema fører videre til den sidste funktion under kategorien udbredelsesmedier, de elektroniske
ordbøger. Her fortæller nogle elever612, at de har praktiseret strategier for brug af ordbøger, der
med systemteoretiske begreber forsøger at optegne iagttagelser. Det drejer sig således om forståelse
og hukommelse, som ifølge elevernes formulerede iagttagelser kræver en ’særlig rettethed’.
”En ting som at bruge ordbog. Når man har en elektronisk tager det under 5
sekunder at slå et ord op, kopiere det og sætte det ind i det ønskede
dokument. Især en ting som denne har jeg fundet ud af, at det faktisk har
skadet mit ordforråd meget. Det er blevet for nemt at lade computeren huske
ordet, så man opgiver at huske det selv.”613
En anden elev betegner ordbogen som ”et nyttigt hjælpemiddel, der gør det hele lidt hurtigere”614,
men som ikke faciliterer læring. ”Jeg tror dog ikke, jeg lærer noget ved den, nærmest tværtimod, da
jeg bare trykker ”k” på ordet, jeg skal bruge, og vupti er det ovre i Word.”615 Dette har et par elever
’gjort noget ved’, de har så at sige fundet på deres egen strategi. En elev skriver:
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Dette går igen i flere af delkomponenterne, f.eks. i interviews og besvarelserne af de skriftlige spørgsmål
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”Jeg har nu vænnet mig til at slå ordet op og derefter skrive et andet
dokument i stedet for at kopiere ordet direkte ind i dokumentet. Det giver
lidt den samme arbejdsgang som, hvis man havde siddet med en ordbog i
hånden og slået ordet op og skrevet i hånden.”616
En anden elev har valgt
”at lære ordene og så selv skrive dem og undlade at kopiere. Sådan må man
gå på kompromis for selv at få noget ud af det. For computeren gør det
unægtelig nemmere. Så det er bare op til en selv at beslutte om man vil tage
imod, eller kun en gang imellem”617
Dette kan tolkes som et overgangsproblem, idet eleverne i 98x’s tidligere skoleerfaringer beror på
de rutiner, de vælger at ’falde tilbage til’ og reintroducere, hvilket ikke nødvendigvis vil være
tilfældet for efterfølgende gymnasiegenerationer.
Under alle omstændigheder fortæller elevernes iagttagelser, at computeren set fra disse elevers
perspektiv både dekvalificerer og kvalificerer. Eleverne kan hurtigt finde de rigtige ord, men kan
ikke huske dem, og i deres perspektiv er det vigtigt at kunne trække på egen618 opbygget viden,
egne optegnede iagttagelser. Med andre ord, de elektroniske ordbøger er vigtige i det daglige
arbejde og samtidig en ’behovsskaber’ i forståelsen, at ved konsekvent og udelukkende brug af
elektroniske ordbøger, vil disse blive uundværlige, fordi elevens egne kognitive strukturer ikke
’provokeres til forandring’ på den baggrund. Derfor nævner flere elever nøgleordet i denne
forbindelse, ”selvdisciplin”. ”Jeg mener, at det at vi har disse hjælpemidler gør, at vi skal have en
stor portion selvdisciplin”619 Andre elever relaterer ”selvdisciplinen” til de ikkeundervisningsrelaterede aktiviteter, som er den anden side af kategorien udbredelsesmedie.
”Jeg må dog indrømme, at jeg har haft en periode, hvor der blev spillet
mange spil. Derfor gjorde jeg det, at jeg slettede alle spillene. Det
udmøntede sig i en bedre koncentration i timerne og mere tid til venner og
kæreste. For mig at se er det selvdisciplin, der afgør om computeren kan
hjælpe den enkelte person i skolen. Personen, der har selvdisciplin nok til at
udelukke alle de fristende muligheder computeren giver, er det et godt
redskab. Men har man ikke denne selvdisciplin, er computeren et godt
redskab til at få timerne til at gå med.”620
616

2x.3.16
2x.3.14
I den anvendte teoretiske ramme er det så at sige dobbeltkonfekt at skrive egen, men her er det nævnt for at pointere, at det drejer sig om det
enkelte psykiske system som lukket selvreferentielt og selvskabende.
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Hermed er den ikke-undervisningsrelaterede kommunikation introduceret, hvilket drejer sig om
funktionerne mailsystemer, spil og netsurfing. Med hensyn til mailaktiviteter er der ingen elever,
der har valgt at nævne, at de bruger mailsystemer som en form for læringsfacilitator. Det drejer sig
udelukkende om ikke-undervisningsrelaterede temaer, når eleverne aktualiserer denne funktion.621
Eleverne fortæller, at mailaktiviteterne tager en del af deres opmærksomhed, men at der har været
en mere eller mindre udtalt reduktion af omfanget af mailaktivitet for flere elever.
”I 1.g synes jeg, man lærte, at computeren også kan være en forhindring, og
at hvis man ikke passer på, afleder den ens opmærksomhed så meget fra
undervisningen, at man ikke lærer noget, og det ses på karaktererne.”622
Men ikke alle kan stå for ”fristelserne” og må læse de mails, der løbende popper op på skærmen.
”Det kan virke meget forstyrrende, når en af de andre sender post rundt, for
selvom notes ikke er et program, man arbejder i, kommer der en en lille
kasse frem, når man får post. Det er for mig simpelthen en umulighed at
ignorere. Dette forstyrrer utrolig meget.”623
Ifølge elevernes iagttagelser er det ikke kun mailsystemer, der er en ”forhindring”, hvad angår
deltagelse i den undervisningsrelaterede kommunikation. Spil624 vælges således også som alternativ
til deltagelse i undervisningen. ”Selvfølgelig er den også et forvirrende element på den måde, at
man nemt kan henfalde til leg. Det oplever jeg meget blandt enkelte elever i klassen.”625, hvilket
bekræftes i flere af de øvrige delkomponenter626. En elev udtrykker således, at computeren tager
”meget af min opmærksomhed med bl.a. spil, internet og e-mail”627, og en anden formulerer det
som, at
” jeg er lidt for ofte forfalden til at ”lege” […] Dog er spil og internettet ikke
nær så interessant som tidligere. Men nu ved man bedre, hvilke muligheder
der foreligger, så man bliver alligevel aldrig træt af at ”surfe”.”628
Dermed er den sidste af de introducerede funktioner nævnt, nemlig surfing på internettet. Eleverne
bruger også nettet til ikke-undervisningsrelaterede aktiviteter, med andre ord vælges den
undervisningsmæssige kommunikation fra i større eller mindre omfang, når muligheden for
netacces foreligger.629 ”Hvis jeg keder mig, er det også en utrolig fristelse at gå ud på nettet og surfe
621
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i stedet for at høre efter.”630 Netfascinationen er dog successivt aftaget ifølge nogle elevers
iagttagelser. ”..jeg er på en eller anden måde blevet mættet af det, det fascinerer mig slet ikke på den
samme måde, som det har gjort”631 Det kan tolkes som en fortsat fravælgelse af den
undervisningsmæssige kommunikation, og at eleverne retter opmærksomheden mere kvalificeret på
internettets tilbud i betydningen, at de ikke blot surfer i ’blinde’, men er mere rettet mod nogle
foretrukne områder.

2.6.3. Maskine, udbredelsesmedie og fag
Eleverne har i deres formulerede iagttagelser aktualiseret en skelnen mellem de naturvidenskabelige
fag og de andre fag, hvad angår læringspotentialer i forbindelse med pbc-brug i undervisningen og i
undervisningsrelaterede sammenhænge.632 ”I fag som dansk, historie, tysk og engelsk spiller den
slet ikke nogen rolle – ud over at jeg er blevet hurtigere til at betjene tasterne og kan sætte mine
tekster pænere op i tekstbehandlingsprogrammet.”633
Eleverne tilskriver ikke pbc-brug en særlig rolle, når det gælder sprogfagene og historie, men
nævner, at det er ”lettere og hurtigere at tage notater på computeren.”634
Musikfaget er der ikke nogen elever, der har valgt at aktualisere, og i faget idræt nævnes det af en
enkelt elev, at ”I idræt skal vi bruge computeren, hvilket jeg synes er meget tåbeligt. Bare fordi vi
har en computer, synes jeg ikke, vi skal bruge den i alle fag.”635 I fagene geografi, biologi og kemi
nævner flere elever, at det er hurtigere at tage noter i hånden, fordi der er så mange tegninger og
specialtegn.636 ”..man kan jo sagtens tegne dem på computeren, men det vil tage en del tid, og så har
man i mellemtiden mistet noget af undervisningen.”637
Mange elever nævner, at pbc-anvendelsen i fagene matematik og fysik har betydning for deres
tilegnelse af det faglige tema.638 Der er således med denne skelnen en vægtning i forhold til de
naturvidenskabelige fag, og specielt matematik, hvor programmet MathCad spiller en afgørende
rolle i elevernes arbejde med de matematiske temaer. De fleste elever giver udtryk for, at pbc-brug i
faget matematik har mere end notefunktionen at byde på, og derfor bruges maskinen. Den intensive
brug af programpakken har medført, at eleverne iagttager, at opgaver og afleveringer kan
ekspederes hurtigere, og at programmet kan give feed-back på opgaver regnet ”uden
hjælpemidler”.639 Elevernes argumenter går primært på, at maskinen kan regne hurtigt, at de spares
for både regnearbejde, formelskrivning, graftegning mm. Der er således klare fordele ved at
630
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aktualisere brugen af maskinen i fysik og specielt matematik, hvilket ikke på samme vis slår
igennem i andre fag, hvor ’maskinkraften’ primært bruges til tekstproduktion.
Hvad angår en pbc iagttaget som udbredelsesmedie, er der ikke iagttaget en markant skelnen
mellem brugen i fagene matematik og fysik og så de øvrige fag, og dermed heller ikke en skelnen
hvad angår betydningen for konstruktion af viden i den sammenhæng.

2.6.4. 98x og ’de andre’
Flere elever har valgt at fokusere på opnåede IT-kvalifikationer640, hvilket i denne forbindelse er
uden for det aktuelle tema. Jeg nævner det alligevel her, fordi det tillægges betydning blandt
eleverne, at de har iagttaget, at de kan tilbyde IT-kvalifikationer, hvilket andre elever ikke kan i
samme omfang.641
”Det er rart at vide, at jeg er uddannet på en anderledes måde, når jeg efter
skole skal ud i en meget computerpræget verden. Det er en fordel, synes jeg,
i forhold til almindelige gymnasieklasser, jeg tror virkelig, at det er noget,
jeg kan bruge i fremtiden.”642
Eleverne iagttager generelt opnåede IT-kvalifikationer som en væsentlig kvalifikation i sig selv.
Men samtidig har nogle elever iagttaget, at ’de andre’ iagttager, kommunikerer og handler i forhold
til 98x.643
”Men det at jeg er glad for det nu, det betyder jo ikke at jeg ville gøre det
om! Helt ærligt, så tror jeg ikke, at jeg havde valgt computerklassen, hvis
jeg blev spurgt i dag – ikke med de nye erfaringer, jeg har gjort mig. Det har
haft visse ”omkostninger” at vælge sådan en klasse. Det er nemlig ikke bare
pjat, at man bliver dømt på det. På valghold o.l. da er det meget NOT at
fortælle at man går i en computerklasse – eller nørdeklasse. Ja, af og til
skammer jeg mig over at fortælle om det! Jeg åbner aldrig min computer
ved bordet, med mindre det er ekstremt vigtigt. Jeg medbringer aldrig
computeren til fællesarrangementer eller foredrag, hvor noter er
nødvendige, så klarer jeg mig fint med papir og blyant.”644
Og i den af eleven aktualiserede omverden er IT-kvalifikationer mere NOT end HOT. Der kan
anlægges flere vidensproducerende forskelsmarkeringer i dette citat, her er læringsperspektivet
639
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temaet, og derfor er det i den sammenhæng, citatet er medtaget. Det læringspotentiale, som eleven
eventuelt kunne tilskrive computeren som faciliterende tilegnelse af pensum, kan så at sige ikke
konkurrere med visse socialsystemers koder og programmer i organisationen. Det er vigtigere ikke
at blive kaldt ’computernørd’, end det er at have maskinen med diverse faciliteter foran sig.

2.6.5. Læring og pbc-anvendelse 2, en sammenfatning
IT-faglig viden og IT-færdigheder skal ifølge eleverne i et vist omfang være til stede, før fagfaglig
viden og fagfaglige færdigheder bringes ind som tema i undervisningen. Elevernes iagttagelser
handler således om, at de kun kan rette deres opmærksomhed mod et tema ad gangen, hvilket
betyder, at der enten må fokuseres på IT-relaterede temaer eller på fagfaglige temaer. Behovet for
denne skelnen øges i takt med de aktuelle programmers kompleksitet.
Eleverne iagttager primært deres pbc som et skrive- og regneredskab, når det drejer sig om pbc-brug
i undervisningen og i undervisningsrelaterede sammenhænge. Med andre ord iagttages pbc’en som
en maskine, der kan gøre kendte funktioner hurtigere, frembringe flottere produkter og opbevare
store mængder information i en forud defineret struktureret form. Hukommelsesekstensionen
tillægges specielt betydning i forbindelse med noteapparatet, idet nogle elever giver udtryk for, at
de har glæde af, at der er orden på deres notater, og at de forventer, at noterne vil gavne dem i
forbindelse med eksamensforberedelserne.
Den hurtige feed-back fra maskinen tillægges betydning, når stave- og regnefunktionen benyttes.
Samtidig iagttager eleverne, at der både ligger noget ’kvalificerende’ og noget ’dekvalificerende’
ved anvendelse af maskinen i den sammenhæng. Gamle stave-, tegne- og regnefærdigheder
forsvinder, og nye udvikler sig ikke, fordi funktionerne overlades til maskinen. Derfor har nogle
elever valgt at oparbejde rutiner, hvor maskinens ’kraft’ og hukommelse bruges, men hvor eleverne
indlægger en ’ikke tidsbesparende aktivitet’, der har til formål at bringe udvikling af egne kognitive
strukturer på banen. I den forbindelse nævnes ”selvdisciplin” som en vigtig egenskab, idet pbc’en
tilbyder hurtigt og let at udføre den ønskede funktion.
Pbc-tilstedeværelsen i klasserummet har ifølge elevernes iagttagelser betydning for den
undervisningsmæssige kommunikation, idet pbc’erne i en vis forstand kan gøre betingelserne for
denne kommunikations opretholdelse ringere. Eleverne har således iagttaget, at eleverne i 98x
vælger den undervisningsmæssige kommunikation fra og i stedet aktualiserer snack-baserede
aktiviteter. I den forbindelse pointerer eleverne, at ”selvdisciplin” i betydningen at kunne modstå de
”fristelser”, pbc’en tilbyder, er afgørende for ’udbyttet’ af undervisningen. Eleverne mener, at det
principielt kun er muligt at have sin opmærksomhed rettet mod et genstandsfelt ad gangen.

644
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Fagspecifikke programpakker og netbaseret undervisningsmateriale tillægges betydning, idet disse
ofte byder på flere typer af meddelelse af information i form af akustiske og optiske
sansemuligheder. Der er i denne sammenhæng imidlertid tale om relativt begrænset
anvendelsesomfang.
Disse udbredelsesmedier suppleres ofte med papirbaserede udbredelsesmedier, som eksempelvis
bogen, printet, fotokopien og A4-blokken, fordi store mængder tekst ikke kan overskues via
skærmen, og fordi det ikke er behageligt at læse store mængder tekst fra en pbc-skærm. Ingen
elever nævner mail-systemet som faciliterende læring. Denne funktion har eleverne ikke valgt at
aktualisere i forbindelse med egen læring og egne læringsstrategier, men udelukkende i forbindelse
med ikke-undervisningsrelaterede aktiviteter.
Pbc-brugen kan ifølge elevernes iagttagelser differentieres med hensyn til fag. I alle andre fag end
fagene fysik og specielt matematik bruges pbc’en primært til tekstproduktion og tilskrives som
maskine ikke særlig betydning for tilegnelsen af ’pensum’. I fagene fysik og matematik er der som
nævnt tale om en anvendelse, hvor multifunktionaliteten aktualiseres.
Anvendelse af computeren som læringsfacilitator kan blandt nogle elever ikke hamle op med ønsket
om, at blive inkluderet i andre sociale systemer, som f.eks. valgfagshold. Computeren iagttages i
denne sammenhæng som en hindring, idet nogle elever har iagttaget, at ’de andre’ tilskriver dem
egenskaber, der er konstrueret ud fra en ’anden’ forventningshorisont end den, de selv har
konstrueret. En horisont, hvor det at have en pbc døgnet rundt i det treårige gymnasieforløb udløser
forventninger til 98x som ”nørdeklassen” ved pbc’ernes blotte tilstedeværelse og ikke som et udtryk
for, hvordan og til hvilke funktioner pbc’erne bruges af 98x.

2.7. Tema: Pbc i undervisningen og udvikling af pbc-baseret
undervisning
Baggrundsmaterialet til behandlingen af temaet, pbc i undervisningen og udvikling af pbc-baseret
undervisning er båndudskrifter af 7 lærerinterviews645 (enkelt-interviews) og et
lærergruppeinterview646, hvor 6 lærere deltog. De anvendte spørgerammer er præsenteret
henholdsvis i bilag 7A og 7B, og interviewene har ca. været af 45 minutters varighed. Ud over disse
interview, som er foretaget i forårssemestret 2000 (2x, 2. semester) har der været lagt op til et
lærergruppeinterview i forårssemestret 2001, spørgeramme er præsenteret i bilag 7C. Det viste sig
vanskeligt at få arrangeret, hvorfor kun to lærere blev interviewet i den sammenhæng. Interviewet
er ikke blevet båndet, og dermed foreligger der ikke en transskriberet version, men kun mine notater
i forbindelse med interviewet647.
645
646
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Afsnittet er inddelt i 4 underafsnit, hvor det første afsnit behandler lærernes iagttagelser, hvad angår
egne og elevers pbc-anvendelse i forbindelse med undervisningen. Derefter følger et afsnit, der
behandler lærernes ekspliciterede iagttagelser af pbc-brugs betydning for undervisningen. Det tredje
afsnit behandler lærernes ekspliciterede iagttagelser, når det drejer sig om udvikling og
udviklingspotentiale i forbindelse med en pbc-baseret undervisning. Afsnittet afsluttes med en
sammenfatning.

2.7.1. Pbc-anvendelser i undervisningen, et lærerperspektiv
Ifølge lærernes ekspliciterede iagttagelser afhænger brug af pbc’en i undervisningen til dels af det
enkelte fag. Således er sprogfagenes brug af pbc rettet mod skrivefunktioner og de elektroniske
ordbøger648, mens der i de naturvidenskabeligt orienterede fag er fokus på regnefunktioner og
algebraiske manipulationer649. Til elevafleveringer (opgaver, rapporter mm) anvendes
tekstbehandling i alle fag.
Når det drejer sig om internetanvendelse, fagspecifikke programpakker (MathCad undtaget) og
undervisningsrelateret snack, er der ifølge lærerne tale om et mindre anvendelsesomfang i forhold
til de førnævnte funktioner.650
Logbogsfunktioner651 er ifølge lærerne faguafhængige i forståelsen, at alle lærere fortæller, at de
anvender logbogen som et medie for meddelelse af lektier. Med hensyn til notetagningsaktiviteten,
kan denne iagttages i stort set alle fag, således kan eleverne tage notater i forbindelse med
deltagelse i undervisningen, hvis eleverne ønsker dette.652
De ekspliciterede iagttagelser, som lærerne har bidraget med, hvad angår en konstruktion af pbcbrug i den iagttagede undervisning, følges af lærerne op af argumenter inden for de nævnte
funktioner. Disse vil blive præsenteret i det følgende inden for de enkelte funktionsområder.

2.7.2. Undervisningens tema: Pbc-brug og fastholdelses- og
udfoldelsesmuligheder
Dette afsnit omhandler pbc-anvendelsers facilitering af undervisning, det vil med andre ord dreje
sig om, hvorvidt lærernes ekspliciterede iagttagelser kan give et billede af, om og i hvilke
sammenhænge pbc-brug faciliterer fastholdelses- og udfoldelsesmuligheder, hvad angår
undervisningens tema.
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De elektroniske ordbøger nævnes af en sproglærer som betydende for nogle elever i forbindelse
med deltagelse i en klassebaseret diskussion.
”Så kan de i diskussionen lige finde de gloser, de skal bruge, som de sidder
og mangler. Og det er jo en stor fordel, fordi det giver dem rygstød til at
turde komme frem med noget.”653
Anvendt på den måde kan de elektroniske ordbøger bidrage til en facilitering af fastholdelses- og
udfoldelsesmulighederne, hvad angår undervisningens tema.
”Det er jo meget nemt at slå op med elektronisk ordbog – det tager jo ingen
tid. Og den er ved hånden hele tiden. Det ville jo virke forstyrrende - det er
min mening – i hvert fald – hvis der lå en almindelig ordbog rundt på alle
borde – hvis de så hele tiden skulle sidde og bladre i den for at være med –
det ville ikke være formålstjenende”654
Med hensyn til notetagning nævnes denne aktivitet som gennemgående i forbindelse med den
daglige undervisning, men aktiviteten i sig selv tillægges ikke betydning, hvad angår berigelse af
den undervisningsmæssige kommunikation.655
”Jeg forbyder dem ikke at have den tændt. Det sker, at hvis vi skal lave en
diskussion, eller noget som kræver dem meget aktive, og jeg ikke tror, at de
har brug for at skrive ned. Så siger jeg til dem: Luk ned nu – sådan at alle er
opmærksomme på det her så kan I tage notater bagefter – nu er det vigtigt,
at vi alle sammen har opmærksomheden rettet her 100%.”656
Noterne bruges efterfølgende sjældent i forbindelse med undervisningen657, og argumenterne går
på, at det primært er i en kommende eksamenssituation, at eleverne forventer at disse aktualiseres. I
den daglige undervisning iagttages elevernes notetagning af en lærer som ”bevidstløs” afskrivning
fra tavlen. ”Det er en vanesag for det fleste. Jeg tror ikke, de bliver brugt.”658
En lærer har valgt nærmest at fraråde eleverne at tage notater i forbindelse med gennemgang af ”nyt
stof”, fordi der kræves fuld opmærksomhed på lærerens meddelelse af de faglige informationer.659
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I de fleste fag, hvor MathCad og lignede fagspecifikke programpakker, herunder netmateriale
bruges, nævnes, at disse kan facilitere den undervisningsmæssige kommunikation.660 Det gør
”undervisningen spændende, jeg behøver ikke at anstrenge mig på samme måde som tidligere.”661
Muligheden for at kunne meddele information på varierende optiske og akustiske former vurderes
af disse faglærere som berigende for undervisningen.
”..det at kunne præsentere tingene flot – det at kunne afprøve sig selv
undervejs i hvad eleverne kan - det at kunne få ting til at fungere og
inddrage dagligdagseksempler i langt højere grad end ellers. Alle de ting er
med til at motivere og til at gøre det sjovere”662
Pbc-brugen i denne sammenhæng kobles således med en form for relevans, hvad angår tema,
hvilket implicit forventes af læreren, og også iagttages som relevant blandt eleverne. Den form for
’relevans’-argumentation nævnes af de fleste lærere uanset fag. Hvilket skal uddybes i det følgende,
hvor det drejer sig om brugen af internettet i undervisningen.
I sprogfagene nævnes internet-anvendelse ikke eksplicit som faciliterende den
undervisningsmæssige kommunikation, hvilket også gælder for de fagspecifikke programpakker.
Det drejer sig primært om alternative undervisningsmaterialer som supplement til eller erstatning
for ’bogen til faget’, hvilket ikke i sig selv nødvendigvis faciliterer fastholdelses- og
udfoldelsesmuligheder, hvad angår undervisningens tema.
En lærer mener, at digitalt baseret undervisningsmateriale ofte fremstår som ”fragmenter”663, og at
den ”samlede fremstillingstekst, som eleverne simpelthen har hårdt brug for, den findes ikke.” 664
Derfor kan det være vanskeligt at se det som en berigelse af en undervisning, der baseres på helhed
og overblik, idet en sådan ikke iagttages som være beriget af denne type undervisningsmaterialer.
Når det drejer sig om logbogen, kan der indirekte spores en berigende egenskab i denne funktion,
ifølge lærerens ekspliciterede iagttagelser. En lærer kalder det ”en slags krumtap for det hele”665, en
anden lærer bruger den ”til at meddele lektier i”666, en tredje lærer formulerer brugen af logbogen
som ”Læs hvad I skal eller skulle have gjort”.667 Logbogen bruges til lektiemeddelelser, herunder
præsentation af f.eks. opgaver, tekster, opgavebesvarelser og netadresser. Den enkelte
undervisningsafviklingsplan informerer om, hvornår de enkelte temaer aktualiseres i
undervisningen, og hvad eleverne skal præstere i forbindelse med deltagelse i undervisningen.
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Argumentet for denne indirekte facilitering handler om, at eleverne har mulighed for at være
velforberedte til undervisningen, ”de har ingen undskyldning”668 , hvilket alt andet lige i teorien må
kunne berige fastholdelses- og udfoldelsesmuligheder, hvad angår den undervisningsmæssige
kommunikationen.
Den undervisningsrelaterede snack har et begrænset omfang, når der fokuseres på mailbaseret
kommunikation mellem lærer og elever.669 Denne funktion skulle i princippet kunne facilitere
undervisningen, idet en snack-baseret forudgående kommunikation om undervisningens tema
teoretisk skulle kunne berige den efterfølgende undervisning. Snack bruges primært i forbindelse
med spørgsmål fra eleverne til kommende ”afleveringer”
”Det er især af hensyn til de svage elever, så kan de få hjælp. Det kan foregå
sådan, at dagen før […] så kan de sende mig deres rapport, hvis de er gået i
stå.” 670
og i få tilfælde specifikt i forbindelse med kommende undervisning.
”Det kan være en svag elev, der siger: Jeg har ikke helt forstået det der med
[…], vil du godt se om denne side er rigtig. Og det opfordrer jeg dem til de svage elever-[…] og siger at de må være lidt mere med til at styre
undervisningen, og at de har lidt mere ret til det end de dygtigste elever.”671
Flere lærere tematiserer den såkaldte ”svag” problematik, og dette er et tema, der reintroduceres af
lærerne i lærerinterviewet i 3x, hvor lærerne mener, at ”de svage har et problem, fordi de ikke
magter at bruge deres pbc på en fornuftig (effektiv) måde.” 672 Dette er, som nævnt indledningsvis,
ikke et fokusfelt i denne sammenhæng, idet en behandling af en såkaldt ’stærk/svag’-problematik
ligger udenfor denne afhandlings fokus. Når jeg alligevel drager lærernes ekspliciterede iagttagelser
frem i denne sammenhæng, er det fordi, der kan konstrueres er billede af to modsatrettede og
komplementerende konsekvenser af pbc-brug i undervisningen, når det drejer sig om spørgsmålet
om facilitering af den undervisningsmæssige kommunikation.
På den ene side er der jf. ovenstående tale om, at lærerne er opmærksomme på, at pbc-brug kan
facilitere den ”svages” deltagelse i undervisningen, idet lærere og elever har andre kommunikative
muligheder for at tematisere det aktuelle faglige stof. Det vil sige, at det klassebaserede
interaktionssystem kan suppleres og dermed beriges, ved at elever f.eks. har mulighed for at deltage
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i bl.a. snack-baserede systemer.673 Dermed kan undervisningen i teorien beriges, fordi eleverne har
haft mulighed for at kommunikere med læreren om det kommende undervisningstema (evt. med
andre elever), og dermed er der mulighed for, at flere elever vælger efterfølgende at bidrage til den
undervisningsmæssige kommunikation. Lærerne har samtidig mulighed for at iagttage, hvor der
skal gås i dybden, hvordan tid og indholdselementer skal prioriteres osv. Der er imidlertid ifølge
lærernes iagttagelser tale om en meget begrænset anvendelse af denne facilitet, den
undervisningsrelaterede snack.
Den anden form for konsekvens, der kan iagttages ifølge lærerne, er den modsatte, i forståelsen at
pbc-brug i undervisningen ikke faciliterer kommunikationen, og at det er de såkaldt ”svage”, der
kommer til at lide under dette. 674”Jeg mener ikke, at computeren gør det lettere at gå i gymnasiet”,
hvilket suppleres med følgende, når det gælder projektorganiseret undervisning:
”Jeg mener også at projektarbejdsformen er for de dygtige. Altså, de
frihedsgrader, der kommer ud af det i forbindelse med at der kommer flere
muligheder, gør at det bliver sværere at votere, det bliver sværere at bevare
overblikket, det bliver sværere at bevare disciplinen og derfor appellerer vi
simpelthen til dem, der er bedre.”675
Derudover skal det nævnes, at lærerne har iagttaget, at ikke undervisningsrelateret pbc-brug (chat,
surf, spil, mail, osv.) ikke faciliterer den undervisningsmæssige kommunikation, og at der også her
ligger et problem i forhold til at være en ”svag” elev.676
En lærer sætter pbc-brugen på spidsen i følgende formulering ”en klasseundervisning, som ved Gud
ikke er skabt til computer – det er den bare ikke-”677 , - klasseundervisning uden computere skal i
stedet bruges til faglige diskussioner og såkaldte ”rugbrødsforløb”678.
Ses der bort fra en ’stærk/svag’-problematik, nævnes projektorganisering som en mulighed for
bedre udnyttelse af pbc’erne679, men lærerne er samtidig betænkelige ved denne form af flere
grunde. Flere lærere har iagttaget680, at de ikke har ”føling”, som en lærer udtrykker, med ”hvor
meget de faktisk har lært”681, og trækker i den sammenhæng på uddannelsessystemets krav om
vurdering af den enkelte elev efter 13-skalaen.
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”Det har jeg stort behov for, ligesom at vide hele tiden, hvor godt kan de det
her, også fordi jeg skal - det er meget svært i de der projektarbejdsgange,
der at vurdere skarpt på den enkelte elev, altså hvordan den enkelte elev
udvikler sig.”682
Med andre ord iagttages det at ”slippe dem helt løs”683 som uhensigtsmæssigt, fordi der ikke er den
samme mulighed for at konstruere et billede af ”, hvor godt kan de det”, som der er via den
traditionelle klassebaserede kommunikation ifølge lærerne.
Her er der igen to sider, som er modsatrettede og komplementerende, idet der i teorien netop skulle
være større mulighed for at konstruere et billede af elevens viden, når der kan fokuseres på få elever
ad gangen inden for en afgrænset tidsperiode og inden for et specifikt tema. Her har læreren
mulighed for at spørge til elevens valg og via kommunikationen danne sig et billede af elevens
viden og hensigter i den konkrete kontekst. Den klassebaserede undervisning kan i den forstand
fremstå som mere tilfældig og ikke fokuseret, hvad angår den enkelte elevs valg af forståelse.
Korrektionsmulighederne for læreren, når det drejer sig om den enkelte elevs forståelses- og
forventningshorisont, har således vanskeligere vilkår i den klassebaserede undervisning. Dette
gælder for al undervisning uanset pbc-brug eller ej. Det interessante i nærværende sammenhæng er,
at den klassebaserede undervisning foretrækkes i højere grad end andre organisationsformer,
samtidig med at pbc-brugen af lærerne iagttages som faciliterende den ikke-klassebaserede
undervisning684. I den anlagte teoretiske ramme kunne dette iagttages som et forsøg fra lærernes
side på at reducere den kompleksitet, lærerne iagttager, - som naturligvis generelt er til stede i
sociale systemer og deres konditionering, - men som, - når pbc’ere er et vilkår i undervisningen,iagttages af lærerne som kompleksitetsøgende.

2.7.3. Udvikling af pbc-baseret undervisning, et lærerperspektiv
Af interviewteksterne kan der konstrueres et billede af den mest anvendte
undervisningsorganisering, hvilket kort kan karakteriseres som skemalagt klasseundervisning, hvor
der kan indgå mindre gruppe/par-arbejdsforløb.685
Når skemaet er ophævet i de hele eller halve såkaldte blokdage (en om måneden) eller når der er
tale om hele uger (ca. en gang om året), hvor skemaet er sat ud af kraft, har flere lærere iagttaget, at
pbc-brug faciliterer den undervisningsrelaterede kommunikation, idet pbc’en tilbyder flere tilgange
til undervisningens tema. Det betyder på den anden side ikke, at den skemalagte undervisning har
udviklet sig i retning af projektorganisering. Det gives der stort set enslydende forklaringer på.
682
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”Vi er bundet af, at vi skal mødes med 24 mennesker for mit vedkommende
5 gange 45 minutter om ugen, nogle gange er de 45 minutter så lagt i
forbindelse med hinanden, men de stærke bindinger sammen med kravene
fra undervisningsministeriet gør, at vi har en meget bastant skriftlig
eksamen som skal klares, det gør jo, at det må være formen. ”686
Der tegner sig i denne sammenhæng således et billede af den pbc-baserede undervisning som en
undervisning, der så at sige har fundet ”formen”. 687 Udviklingen af en pbc-baseret undervisning
skal ifølge lærerne ses som tæt knyttet til bekendtgørelseskrav og institutionelle rammer. Derudover
nævnes, at den enkelte lærer skal have ”overskud” til faglig, IT-faglig og
undervisningsorganisatorisk udvikling, hvilket er vanskeligt at drive frem i en travl hverdag.688
Udviklingen af organiseringen af undervisningen kræver ifølge en lærer mere og andet end pbc’ere
til elever og lærere, selvom denne situation immanent har et forandringspotentiale.
”Ja, men igen ikke sådan, at det er et tigerspring, og jeg tror, at skal der
komme tigerspring i forskellige retninger, så skal det komme med andre
påvirkninger end bare det, at man får en computer i klassen. ”689
Lærerne anser generelt interaktionssystemer som værende bedst til at facilitere den
undervisningsmæssige kommunikation og forholder sig afventende, når det drejer sig om f.eks.
snack-baserede forløb og mixed-mode forløb.690
Skal undervisningen organiseres ud fra andet end den traditionelle interaktionsfunderede klasse- og
fagbaserede model, kræves der ifølge lærerne en samlet ændring i rammefaktorer, som alle vurderes
at have betydning for den konkrete undervisningsmæssige kommunikation. Det drejer sig primært
om tid, hvilket kan konkretiseres til ’personlig’ tid til faglig, undervisningsorganisatorisk og
pædagogisk udvikling. ’Undervisningsmæssig’ tid til at prioritere faglige/tværfaglige temaer ud fra
andre kriterier, end at der er et pensumkrav, der skal leves op til. En sidste parameter, der nævnes,
er ’fagforeningsdedikeret’ tid i forståelsen, at der i det nuværende system ikke er aftaler, der f.eks.
tager højde for nye undervisningsorganiseringsformer, og at lærerne i øvrigt føler sig tidsmæssigt
presset af stadigt større arbejdsbyrder.
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2.7.4. Pbc i undervisningen og udvikling af pbc-baseret undervisning, en
sammenfatning
Ifølge lærernes ekspliciterede iagttagelser kan der konstrueres et billede af pbc-brug i
undervisningen og undervisningsrelaterede sammenhænge, som generelt handler om logbog- og
notetagningsfunktioner i hovedparten af fagene. Ud over brugen af disse funktioner anvendes der alt
efter fag fagspecifikke programpakker, hvor anvendelsen af disse i faget matematik og til dels i
faget fysik indtager en særstilling, idet der her er en intensiv brug af disse programmer. I
sprogfagene er der intensiv brug af ordbøger, mens billedet af internet-anvendelser viser et mere
begrænset anvendelseomfang. Mail-baseret kommunikation indtager en beskeden plads i det
samlede billede af pbc-brugen i undervisningen og i undervisningsrelaterede sammenhænge.
I teorien kan der tænkes en frugtbar sammenhæng mellem pbc-brug og fastholdelses- og
udfoldelsesmuligheder, hvad angår undervisningens tema. Med andre ord skulle pbc-brug i
undervisningen og i forbindelse med forberedelsen til undervisningen kunne berige den
undervisningsmæssige kommunikation. Ifølge interviewteksterne kan der ikke iagttages en direkte
sammenhæng mellem pbc-brug og en facilitering af den undervisningsmæssige kommunikation,
idet der er tale om et kompleks, ifølge lærerne, der gør det vanskeligt, at drage en sådan konklusion.
I visse specifikke sammenhænge vil det være muligt at betegne pbc-brug som faciliterende
undervisning, det drejer sig primært om brug af elektroniske ordbøger, fagspecifikke
programpakker og netmateriale, der tilbyder andre akustiske og optiske meddelelsesformer end
’bogen til faget’.
Når det drejer sig om den mest anvendte undervisningsorganisering, den klassebaserede, kan
lærernes iagttagelser af sammenhængen mellem pbc-brug og dennes facilitering af den
undervisningsmæssige kommunikation beskrives som varierende fra ikke at mene, at pbc’ere hører
til i en klassebaseret specifik fagligt formidlende undervisning, til at mene, at den er berigende i
forhold til den faglige formidling. Dette skal igen ses i den faglige og pbc-anvendelsesspecifikke
kontekst, men kan generelt tolkes som, at pbc-brug i en klassebaseret diskussion ofte ikke beriger
den undervisningsmæssige kommunikation.
Lærerne har ifølge interviewteksten iagttaget, at deres pbc-baserede undervisning har fundet sin
form, hvilket betyder, at det traditionelle fag- og tidsopdelte skema er det organisatoriske
fundament, og at den klassebaserede undervisning er den undervisningsorganisering, der hyppigst
kan iagttages. I forbindelse med den klassebaserede undervisning etableres der ofte ad hoc-gruppeeller pararbejde, hvor specifikke opgaver til undervisningens tema behandles. Projektorganisering er
skemalagt og udgrænset til specielle dage og uger. Fortsat udvikling af pbc-baseret undervisning
kræver ifølge lærerne tid, ændrede institutionelle rammer og ændringer i indholdet af de formelt
styrende publikationer, hvad angår gymnasieskolen.
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2.8. Tema: Et fremtidigt gymnasieforløb
Denne delkomponent har som formål at få et elevperspektiv på visioner, hvad angår pbc-baseret
undervisning (bilag 12). Det valgte perspektiv er unikt i den forstand, at det drejer sig om
formulerede iagttagelser foretaget af personer, der selv har deltaget i pbc-baseret undervisning
gennem en 2-årig periode, hvilket er et andet udgangspunkt i forhold til de tidligere præsenterede
formuleringer fra det politiske system og det videnskabelige system. Det har betydet, at der for de
fleste essays vedkommende er tale om, at udgangspunktet for formuleringerne er konkrete og
kontekstbundne iagttagelser af den aktuelle pbc-baserede undervisning.
Elevernes meddelte informationer vil i dette afsnit blive behandlet ud fra følgende fire kategorier,
hvor der for to kategories vedkommende har udkrystalliseret sig underkategorier.


Undervisning, hvor pbc er et vilkår:
- ’Hvor’, i skolen, hjemme og andet
- ’Hvordan’, klasse-, gruppe-, par- og individuelt baseret
- ’Hvad’, notater, sprogtræning, talbehandling, informationsindsamling osv.
- Fravalg af undervisningsmæssig kommunikation
- Fravalg af pbc-anvendelse i undervisningen



IT, viden og færdigheder



Læreropgaver



Rammer for et gymnasieforløb
- Fysiske/tekniske rammer
- Sociale rammer
- Bekendtgørelsesmæssige rammer
- Lærerkvalifikationer
- IT-ressourcepersoner

2.8.1. Undervisning, hvor pbc er et vilkår
I dette afsnit vil elevernes formuleringer, hvad angår organiseringen af pbc-baseret undervisning,
blive behandlet. Det drejer sig om, hvor undervisning og undervisningsrelaterede aktiviteter skal
foregå, hvordan undervisningen konkret skal organiseres, og hvad pbc’en skal bruges til. Derudover
skal elevernes formulerede iagttagelser, hvad angår fravalg af undervisningsmæssig kommunikation
og fravalg af pbc-brug, behandles i dette afsnit.
Når det drejer sig om undervisningsorganiseringens hvor, har enkelte elever691 formuleret visioner,
der går i retning af en delvis snack-baseret undervisning, også kaldet mixed mode.692 ”Hvis man
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havde modem derhjemme, kunne man faktisk følge undervisningen hjemmefra”693 og ”Hvis man
fik effektiviseret Internettet, og frem for alt gjort det billigere, kunne man faktisk føre
fjernundervisning.” Hvorvidt det er en fordel, må man gøre op med sig selv, men det er i hvert fald
en mulighed.”694 Eleverne kan nok se mulighederne for at tilbyde andre former for undervisning
end interaktionsformen, men de to elever, der inddrager muligheden for dette i deres visioner, tolkes
her som ikke udpræget entusiastiske i deres formuleringer. Generelt er elevernes udgangspunkt, at
det treårige gymnasieforløb er et tilstedeværelsesforløb i den forstand, at undervisningen foregår i
interaktionssystemer. Et argument, der fremlægges for dette, handler om det ’sociale’: Jeg synes
ikke man skulle blive mere hjemme, for det er enormt vigtigt at have den sociale kontakt med andre
elever.”695 Et andet argument, som bringes på banen, er, at meget af det, der skal læres, kræver, at
der er nogen at kommunikere med i interaktionssystemer.
”Lige frem ikke at komme i skolen synes jeg er en dårlig ide, selv om det er
muligt. Personlig kontakt er meget vigtig og at lære fx at stå over for en stor
forsamling og snakke er ikke noget man lærer ved at sidde der hjemme og
lave lektier.” 696
Mange elever nævner ikke stedkategorien ’hjemme’, når det drejer sig om undervisningens fysiske
placering. Dette kunne tolkes som et udtryk for, at deres meningshorisont i betydningen, hvad de
vælger at aktualisere ud af det for dem mulige, begrænser sig til visioner inden for
interaktionssystemer. Nogle elever formulerer deres iagttagelse i vendinger, der kan tolkes som et
udtryk for en ’status quo-forestilling’om et fremtidigt gymnasieforløb. ”Undervisningen mener jeg
ikke man skal lave om på.”697 og ”Det kunne vel nærmest bedst organiseres på nogenlunde den
samme måde som nu.”698
Med hensyn til undervisningsorganiseringens hvordan, har flere elever foreslået, at
gruppearbejdsformen skulle anvendes i større udstrækning.699 To elever nævner specifikt
”projektarbejde”700, som her tolkes som en organisering af undervisningen, der kræver
længerevarende arbejdsperioder, og hvor der er tale om andet end ’svar på lærerspørgsmål til
teksten’-aktiviteter, f.eks. i forbindelse med enkelte lektioner i et fag. Om eleverne skelner mellem
emne- og projektarbejde, er det ikke muligt at udrede, men at de skelner mellem gruppearbejde i
forståelsen ’svar på lærerspørgsmål til teksten’-aktiviteter af oftest kort varighed og projektarbejde
som en arbejdsform, hvor eleverne selv formulerer problemet, og der arbejdes i længere og ofte
skemafri perioder, vil jeg mene er en mulig tolkning af elevernes meddelte informationer, idet
693
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begge typer af undervisningsorganisering har været mulige for eleverne at iagttage i de to første år i
gymnasieforløbet.
Dette fører videre til undervisningsorganiseringens hvad, det vil sige, hvad en pbc skal bruges til.
Mange elever nævner tekstbehandlingsprogrammet som særdeles afgørende i forbindelse med
afleveringer og notattagning. Specielt skrivefunktionen, her ’noteapparatet’, fremstår som en vigtig
funktion.701
”Hvis jeg skulle være med til at organisere et treårigt gymnasieforløb, ville
det nok komme til at ligne den undervisning vi har nu, hvor computeren
hovedsagelig bliver brugt i stedet for et stykke papir og en blyant”702
Argumentet for dette går på, at ”man også altid har alle notater på sig.”703, og at man kan anvende
sin pbc som en ’supplerende hukommelse’: ”Man kan altid finde ud af, hvad man lavede for en time
siden eller for et år siden.”704 Det er et gennemgående træk, at eleverne begrunder vigtigheden af
noteapparatet med, at der er orden i noterne, at de fysisk er samlet på et medie, og at det gør dem let
tilgængelige. Enkelte nævner, at der i en eksamenssammenhæng er klare fordele ved at have
noteapparatet.705 Et par elever foreslår at notattagning kan gå på skift706 og begrunder dette med, at
så kan de andre elever koncentrere sig om undervisningen.
”Det kunne være en stor fordel, hvis man i klasserne lavede en ordning,
hvor en elev ad gangen skrev notater til det, der skete i timen. Dermed
kunne alle de andre følge med. Det kan også være svært at overveje gode
svar, hvis man hele tiden skal skrive ned, hvad der siges”707
Dette kan tolkes som et udtryk for, at noter af disse elever iagttages som noget, hvor det ikke
tillægges betydning, at der er tale om ’iagttagerafhængighed’. Med andre ord er udgangspunktet, at
andre elever i 98x vil kunne vælge samme forståelse, idet konteksten, hvori noter skrives, i bredeste
forstand er en for 98x successivt konstrueret fælles forståelseshorisont. F.eks. vil der i nogle fag
være en forventning om, at lærerens notater på tavlen skal skrives ned, og dette kan gøres af alle,
når det gælder afskrift. Når det drejer sig om notater, der baserer sig på mundtlig kommunikation, er
det en anden situation, når den valgte teoretiske ramme applikeres på situationen, idet der i
princippet er tale om unikke og lukkede systemer, der iagttager en undervisningsmæssig
kommunikation og dermed vælger forståelse ud fra konstruktioner, som iagttagelserne i den
700
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aktuelle situation har trukket på. Måske er det en af grundene til, at en elev foreslår, at eleverne selv
kan vælge i hvilke fag, de vil være notattager ud fra en opfattelse af, at notaterne bliver bedst, hvis
notattager er interesseret i faget.708
Nogle elever nævner logbogen som en væsentlig informationskilde, når det drejer sig om lektier.709:
”Det er alle tiders ide.”710, og enkelte nævner, at internettet kan blive en vigtig informationskilde,
som læreren i øvrigt skal kunne lukke, når det ikke skal anvendes i den aktuelle undervisning.711 At
læreren overlades ’tænd/sluk’-knappen til nettet uddybes i et efterfølgende afsnit.
Med hensyn til applikationer inden for fagspecifikke områder nævner nogle elever, at der skal
sættes mere fokus på brugen af sådanne.712 ”…dog vil jeg mene, at anvendelsen af Cd-rom’er ikke
er udnyttet tilstrækkeligt. Især i fremmedsprog kan man med held benytte lydfiler til at få et mere
naturligt sprog frem for ”skole”-sproget.”713
Elevernes visioner om et fremtidigt gymnasieforløb med pbc er karakteriseret ved at være tæt
knyttet til deres iagttagelser af deres nuværende skolehverdag.
”I computerklasser må læreren tage hensyn til at det tager tid at opstarte
computerne. Timerne skal foregå på normal vis – dog med den forskel, at
eleverne tager notater på computeren. Noget af undervisningen skal
selvfølgelig tilrettelægges sådan, at eleverne kommer til at bruge Internet og
smarte computerprogrammer i undervisningen.”714
Der er i denne sammenhæng tale om både gode råd og forestillinger om, at net og programmer i
visse situationer skal inddrages i undervisningen.
Med hensyn til fravalg af undervisningsmæssig kommunikation er der flere elever715, der tager dette
tema op i deres essays. Eleverne har iagttaget, at de i et for stort omfang fravælger den
undervisningsmæssige kommunikation, hvilket blandt andet har affødt behovet for, at lærerne, som
nævnt, kan vælge at ”lukke for”716 internettet.
”Det skal være muligt for læreren at slå netforbindelsen fra, da alt for mange
elever ellers vil blive fristet til at lave ting i timerne, der ikke er relevante
for undervisningen og også forstyrre andre” 717
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Et par elever vælger at fokusere på elevernes valg af handlinger og stiller dermed krav til eleverne,
hvilket er afgørende, hvis valget af undervisningsmæssig kommunikation skal aktualiseres frem for
internetsurfing, spil og andre ikke undervisningsrelaterede aktiviteter. ”Det kræver selvfølgelig
også, at eleverne er gode til at holde sig selv i skindet og ikke giver efter for fristelsen.”718 Disse
krav til elever i fremtidige pbc-baserede undervisningsforløb uddybes af en elev i den forstand, at
eleven mener, at det kræver ”styrke”719, og i fald man ikke er i besiddelse af denne ”styrke”, er
konsekvensen, at man fagligt sakker agterud.
Hermed er overgangen til sidste underkategori, fravalg af pbc-brug inden for kategorien
undervisning, hvor pbc er et vilkår, banet.
Flere elever peger på muligheden for at vælge ikke at bruge deres pbc i visse konkrete situationer.720
”Der skal også være timer, hvor man ikke bruger computeren – for bare
fordi computeren er smart til mange ting, betyder det ikke, at den ikke er
dum til andre. Eleverne skal også se, at man sagtens kan lave ting uden at
have en computer til hjælp. Gruppearbejde skal af og til være uden
computer, så eleverne kan få lov til at bruge deres fantasi og kreative evner
til fremlæggelser og lære at arbejde sammen – ikke hver for sig i hver deres
computerverden.”721
Det pointeres, at computeren er et godt værktøj og medie, men at der også ligger aktiviteter i
undervisningsmæssige sammenhænge, hvor pbc-brug ikke anses for at være den optimale løsning.
”Man kunne måske også indføre nogle ”computerfri dage”, da jeg fra mig selv og mange andre i
klassen ved, hvor dejligt det har været at have sådan nogle dage bare en gang i mellem.”722 Et
gennemgående træk er fokuseringen på, at pbc-anvendelse ikke i overvejende grad iagttages som en
facilitator, når det drejer sig om velfungerende samarbejde i en interaktionssammenhæng. Her er
der ifølge elevernes formulerede iagttagelser en tendens til, at pbc-brug så at sige trækker brugerne
tættere til deres maskiner end til hinanden i forbindelse med f.eks. et gruppearbejde. ”Det er fint, vi
arbejder i grupper, men man skal lave noget mere gruppearbejde, hvor man selv skal snakke
sammen, vi glemmer ligesom, vi er mennesker.”723 Dette kan tolkes som et udtryk for en iagttagelse
af, at pbc’erne i den sammenhæng ikke nødvendigvis faciliterer den undervisningsmæssige
kommunikation og derfor heller ikke læreprocesser, jævnfør den teoretiske ramme, hvori
undervisning og læring er tænkt.
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”Det er meget godt at have computeren, men nogle gange synes jeg også,
det er vigtigt, at man lukker den ned og siger, at nu skal vi lave noget uden
den. Fx i en diskussion skal man lukke dem ned, fordi ellers forfalder man
til at lave noget andet. Jeg tror også det er svært for en lærer at stå og snakke
med en klasse, som alle sidder med øjnene klistret til skærmen.”724
Elevernes opmærksomhed er, så vidt elevernes formulerede iagttagelser, ofte rettet mod deres pbc,
også i situationer, hvor opmærksomheden forventes at være rettet mod den undervisningsmæssige
kommunikation, derfor foreslår flere elever at fravælge pbc-brug i undervisningen, når det f.eks.
primært handler om en faglig diskussion i klassen eller gruppen. Det drejer sig med andre ord om,
at eleverne fokuserer på at opretholde det aktuelle sociale system, hvilket kræver, at deltagerne
fortløbende kan levere bidrag til kommunikationens tema. I den sammenhæng kan elevernes
iagttagelser ses som et udtryk for, at pbc-anvendelse ikke faciliterer en opretholdelse af
kommunikationen i interaktionssystemer.

2.8.2. IT, viden og færdigheder
De fleste elever giver udtryk for, at IT-relateret viden og IT-færdigheder er vigtige.725 Eleverne
fokuserer på forskellige områder, når de angiver, hvad et fremtidigt pbc-baseret undervisningsforløb
skal byde på af IT-relaterede kvalifikationsmuligheder, også når det drejer sig om argumenterne for
de foreslåede aktiviteter.
Mange elever foreslår, at der etableres et introduktionslignende kursus726, hvor de nødvendige
funktioner i de valgte programprodukter er undervisningens tema. ”Jeg mindes MathCad som et
sandt mareridt, da vi gik i gang med matematikopgaver før vi kendte programmet ordentligt”727
Argumentet for denne aktivitet handler om, at eleverne har iagttaget, at det er vanskeligt i starten
både at lære det IT-faglige/færdighedsmæssige og det fagfaglige, og at de oftest kun kan
koncentrere sig om et af områderne ad gangen, hvilket ofte har den konsekvens, at det fagfaglige
må vige, fordi den manglende IT-viden resulterer i en vedvarende opmærksomhed på
anvendelsesproblemer.
”Der skulle måske også gøres noget ved hele introduktionsperioden. Jeg ved
bare, at de fleste af os var meget forvirrede i de første 3-4 måneder. Man
skulle få et bedre kendskab til computeren i de første dage, sådan at man
kunne koncentrere sig om undervisningen”728
724
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Nogle elever nævner, at blindskrift er en væsentlig færdighed i et pbc-baseret undervisningsforløb,
idet opmærksomheden i større omfang kan rettes mod undervisningen og mod deltagelse i
kommunikationen, fordi notattagning kan gå stærkere, når denne færdighed er til stede.

2.8.3. Læreropgaver
Ud over krav til kommende elever, der som nævnt i høj grad handler om at have ”styrke” til ikke at
falde for pbc-baserede ”fristelser”, nævner flere elever, at en pbc-baseret undervisning også stiller
krav til lærerne.729
Det drejer sig blandt andet om IT-kvalifikationer, der gør, at undervisningen ikke afspores af banale
tekniske problemer. Læreren skal derfor være i besiddelse af IT-kvalifikationer, således at
eventuelle problemer, der måtte opstå i forbindelse med undervisningen, kan løses med den
samme.730 Flere elever har valgt at fokusere på lærernes brug af pbc’erne og pointerer, at lærerne
skal bruge maskinerne. ”Noget af det vigtigste er, at lærerne kan finde ud af at bruge computeren,
og at de bruger den. ”731 Når dette er tilfældet, udløser det ifølge en elev respekt blandt eleverne,
hvilket kan få den effekt, at eleverne vælger at rette deres opmærksomhed mod undervisningen.
”Det medfører også, at eleverne respekterer lærerne mere, og dermed har lærerne allerede fanget
meget af elevernes opmærksomhed.”732 Det er med andre ord ikke nok med lærerens fagfaglighed,
når det drejer sig om pbc-baserede undervisningsforløb, her forventer eleverne, at læreren også kan
tilbyde aktuel IT-faglighed, i betydningen IT-viden og -færdigheder inden for sit faglige felt.”
F.eks. kræver det en jernhård vilje hos lærerne, så de hele tiden er holdt ajour med de ændringer,
som sker hen ad vejen[…]Hvis læreren bliver forældet, så bliver det en hæmsko for undervisningen
frem for berigende.”733 Ud over de IT-faglige og de fagfaglige kvalifikationer foreslår en elev, at
læreren får mulighed for at blive ”informeret bedre om hvilke muligheder, der ligger i, at hele
klassen har en pbc hele tiden.”734 Der sættes således fokus på det fagfaglige, det IT-faglige og på
undervisningspraksis735, og der er ifølge de formulerede eleviagttagelser tale om, at det fagfaglige
er vigtigt i et kommende pbc-baseret undervisningsforløb, men at dette ikke nødvendigvis kommer
til sin ret, hvis lærerne ikke formår at koble de fagfaglige kvalifikationer med vilkårene, der er til
stede, når alle har en pbc foran sig, hvilket inkluderer en fagrelateret IT-viden og -kunnen samt
undervisningspraksiskompetence. I den forbindelse skal Dale’s736 tre kompetenceniveauer nævnes,
fordi elevernes iagttagelser kan tolkes som et krav om, at læreren skal kunne operere på andet og
mere end det kompetenceniveau, der drejer sig om at kunne gennemføre undervisningen. Eleverne
729
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peger på, at fremtidige pbc-baserede undervisningsforløb kræver, at lærerne opererer i de to øverste
kompetenceniveauer, hvor det fagfaglige, det IT-faglige og undervisningspraksis tænkes sammen,
og at der handles derefter. Dette kan så yderligere tolkes som en påpegning af, at der skal tænkes i
nye begreber inden for undervisningsfeltet. Der må gerne udmønte sig en teori om tilrettelæggelse
og gennemførelse af pbc-baseret undervisning, således at lærerne er ’rustede’ til at fungere i rollen
som lærere, når pbc’ere er et vilkår.
En enkelt elev anlægger en anden vinkel på dette tema ved at give udtryk for, at lærerne skal have
”lyst til at arbejde med computere og udforske mulighederne.”737 Med andre ord tillægges det
betydning, at lærerne også kan føle sig ”fristede”, fordi dette kan være med til at udvikle dem til
”kompetente og engagerede lærere”738 og dermed gøre dem i stand til at ”berige”739
undervisningen.
Derudover drejer det sig om, at lærerne skal kunne udfylde funktioner, der er genereret af ’pbctilstedeværelsen’ i undervisningen og i undervisningsrelaterede sammenhænge. Læreren forventes
at være den, der, hvis omtalte ”fristelser” alligevel bliver for store, har ansvaret for, at eleverne
deltager i undervisningen og ikke fravælger denne. Læreren skal derfor suverænt kunne vælge at
”åbne og lukke for klassens netadgang”740, fordi ”Internettet virker som en distraktion mere end
som hjælpemiddel.”741
Samtidig stilles der af enkelte elever krav til lærerne om, at de sørger for, at elevernes tidligere
erhvervede færdigheder ikke glemmes ved fortløbende at stille opgaver, hvor kravet er, at eleverne
ikke må bruge deres pbc. Dette gælder primært i fag, hvor der er en intensiv pbc-brug. ” I
matematik skal læreren lave opgaver, der ikke må laves på computeren, så eleverne også lærer
hovedregning.”742 Forventninger til lærerrollen i et fremtidigt gymnasieforløb, drejer sig blandt
andet om styring af netaccesmuligheder, vedligeholdelse og udvikling af tidligere erhvervede
færdigheder og om at være ’opmærksomhedstiltrækker’. ” Lærerne skal gøre meget for at holde
eleverne fangne, da det er utroligt fristende, når man bare lige kan smutte en lille surftur…”743. En
elev nævner, at lærerrollen i pbc-baseret undervisning skal betegnes som ”playmaker”. Læreren
tildeles dermed en central rolle som den, der skal ’skabe situationerne’ og etablere rammerne og
konditioner i det sociale system. ”Læreren må og skal være ”playmakeren” i klasseundervisningen,
hvis denne undervisning skal kunne foregå på en konstruktiv måde.”744
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2.8.4. Rammer for et gymnasieforløb
Dette afsnit kan iagttages som et udtryk for, hvad eleverne også har valgt at nævne som værende af
betydning for organiseringen af et kommende pbc-baseret undervisningsforløb. Det drejer sig her
om temaer, der ikke direkte kan relateres til denne afhandlings fokus på pbc-baseret undervisning,
men som her vurderes at kunne bidrage til et billede af elevernes formulerede forventninger, hvad
angår et fremtidigt pbc-baseret gymnasieforløb. Eleverne tager udgangspunkt i, at undervisningen
er klasseorganiseret, hvilket indebærer, at kommende elever skal deltage i en undervisning, der
primært foregår i traditionelle klasselokaler, hvilket betyder, at de nedenstående rammer for
undervisningen primært er tænkt i dette perspektiv.
Eleverne har hver især valgt at aktualisere forskellige temaer inden for rammerne af en traditionel
klassebaseret undervisningsorganisering, og nogle af disse temaer går igen i flere essays. Det
gælder primært formuleringer om de fysiske rammer for undervisningen745, som f.eks. mængden af
netstik og strømtilførselsmuligheder i klasselokalerne, netaccesmuligheder via modem og
udskrivningsmuligheder. ”Strømmen er det vigtigste. Det virker meget forstyrrende, når en person
løber rundt og forsøger at få noget strøm et eller andet sted.”746
Derudover nævnes ergonomiske forhold som værende væsentlige, borde og stole skal passe til en
pbc-arbejdsplads747, og storskærme skal erstattes af ”store filmprojektorer i stedet, da ”stor”skærmen ikke er til at se, hvad der står på, hvis man sidder midt i klassen eller længere væk.”748
Flere elever nævner, at en datavejleder vil være en vigtig servicefunktion i en pbc-baseret
undervisning.749 Der må ”være mulighed for eleverne at få hjælp fra datavejledere, når der er noget
galt med computeren”750 En elev foreslår, at ”man burde bruge pengene på maskinen” i stedet for
på de installerede programmer. Det drejer sig om ”slidstyrke, plads, hastighed og ram.”751 Eleven
foreslår, at de gængse kontorpakker og mailsystemer afløses af andre, der dækker behovet, men
ikke er så avancerede og dyre. ”Jeg mener også, at ICQ kunne inddrages som en del af
programpakken. Alle har alligevel installeret det, så lærerne bliver nødt til at acceptere det og bruge
det.”752 Med andre ord er der tale om, at de fysiske rammer for undervisningen tillægges en
væsentlig betydning for de elever og lærere, der skal deltage. Når det drejer sig om anvendte
programmer, her ICQ som det specifikt nævnte kommunikationsprogrammel, er der tilsyneladende
tale om, at skolens rammer ikke er lukkede. Eleverne kan hente relevante programmer fra nettet og
anvende disse i en undervisningsmæssig eller privat sammenhæng, hvilket lærerne forventes at
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2x.14.1, 2x.14.4, 2x.14.5, 2x.14.6, 2x.14.8, 2x.14.12, 2x.14.16, 2x.14.19, 2x.14.20
2x.14.4
747
2x.14.1
748
2x.14.12
749
2x.14.1, 2x.14.4, 2x.14.19
750
2x.14.1
751
2x.14.6
752
2x.14.6
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forholde sig til. Der er i det nævnte eksempel sat fokus på, at pbc-mediet kan etablere parallelle
kommunikationssystemer, og at disse kan inkluderes i undervisningen, hvis lærerne vil det.
Som en sidste bemærkning til billedet vil jeg citere en elev, der lægger vægt på, at pbc’en er et
effektivt værktøj og medie, når det drejer sig om at udnytte den sparsomme ’fri’-tid, , der er til
rådighed, hvor end man befinder sig.
”Det at have en pc hele døgnet er en fordel. For eksempel kan man ligge i
sin seng søndag eftermiddag og lave lektier. Man kan også hele tiden lave
lektier. Nu har jeg en kæreste i Ikast. Når jeg tager toget derned, kan man nå
at lave sine lektier til dagen efter. Turen hjem kan man lave afleveringer.
Der er pbc’en en kæmpe fordel.”753
Eleven har ikke, hvilket de fleste andre elever heller ikke har, tænkt disse muligheder ind i en
organiseret undervisningsmæssig sammenhæng, hvor der f.eks. kunne være en mulighed for at følge
undervisning ’fra sengen’ mandag formiddag i en periode, eller en længere periode følge en
undervisning udbudt af en anden uddannelsesinstitution via snack.

2.8.5. Et fremtidigt pbc-baseret gymnasieforløb, en sammenfatning
Som det fremgår af behandlingen af dette afsnits tema, organiseringen af en fremtidig pbc-baseret
undervisning, er der i mindre grad tale om et afsæt, der kan karakteriseres som visioner, der
sprænger nuværende konditioner og rammer for undervisningen. Med andre ord byder de 20
elevessays, der er til rådighed for temabehandlingen, ikke på revolutionerende forslag til et
fremtidigt pbc-baseret gymnasieforløb. Det drejer sig i højere grad om gode råd inden for
eksisterende rammer. Der er derfor primært tale om forslag til udvikling af undervisningen inden
for de eksisterende rammer,”…jeg hælder til evolution frem for revolution”754, fortæller en elev,
hvilket på sin vis giver et billede af elevernes tilgang til essayopgavens tema. I lighed med
tolkningen af lærernes ekspliciterede iagttagelser, hvad angår kompleksitetsreduktion, kan det
elevproducerede billede af et fremtidigt gymnasieforløb tolkes som et forsøg på at reducere
kompleksitet i en omverden, der med pbc’ere som vilkår iagttages som potentiel
kompleksitetssøgende faktor.
De fysiske rammer skal være i orden, hvilket betyder, at der er let adgang til strøm for alle elever,
og at informationer på den ’digitale tavle’ (storskærmen) kan ses af alle i klasselokalet. Stole og
borde skal være designet til en undervisning, hvor deltagerne sidder med deres pbc det meste af
skoledagen.

753
754

2x.14.14
2x.14.17
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Eleverne forventer, at undervisningen i et fremtidigt treårigt gymnasieforløb foregår på skolen i
interaktionssystemer. Grundformen er en klassebaseret organisation, hvor gruppeorganisering af
undervisningen skal inddrages, og specielt kan der organiseres længerevarende perioder, hvor den
traditionelle skemaopdelte hverdag erstattes af projektarbejde. Pbc’erne skal bruges til notattagning
og afleveringer, hvor primært anvendelse af tekstbehandlingsfunktionen er aktualiseret. Derudover
skal diverse træningsprogrammer og informationsformidlende fagprogrammer inddrages.
Logbogsfunktionen anses som en væsentlig informationskilde fra lærere til elever, hvad angår
information om kommende lektier og afviklede lektioner. Elevernes iagttagelser af deres pbc’ere
kan i den forstand beskrives som redskab i forbindelse med f.eks. skrivefunktionen og som
udbredelsesmedie i forbindelse med f.eks. faglig informationsformidling.
Lærerne skal stort set suverænt kunne vælge, om de kommende elever skal have netacces, og
samtidig skal de kommende elever have ”styrke” til at vælge de mange ”fristelser”, som nettet
tilbyder, fra, hvis de har intentioner om at lære det, et gymnasieforløb tilbyder.
Der skal indføres f.eks. ”computerfri dage” og andre former for organisering af undervisningen,
hvor pbc’erne ikke giver eleverne mulighed for at vælge den undervisningsmæssige
kommunikation fra.
Eleverne giver udtryk for, at det treårige forløb skal have indlagt en form for introduktionskursus,
hvor de programmer, der skal bruges i forbindelse med undervisningen, inddrages i undervisningen
som selve emnet/temaet for undervisningen. Den nødvendige og grundlæggende IT-viden og de
tilsvarende færdigheder skal være til stede, før det gymnasiefaglige, det fagfaglige, aktualiseres som
tema for undervisningen.
Lærerne skal kunne håndtere det fagfaglige og det IT-faglige i forbindelse med planlægning og
udførelse af undervisningen, således at disse tre områder gensidigt supplerer hinanden, hvilket
ifølge eleverne betyder, at pbc’erne skal bruges, når det er relevant og berigende for det aktuelle
tema for undervisningen og dermed for den undervisningsmæssige kommunikation.

2.9. Tema: Programmelanvendelse og anvendelsesomfang
Eleverne har i forbindelse med matrixudfyldning, ’Programmeltype, anvendelsesomfang, fag og
sted’, (’art og omfangs’-undersøgelsen, bilag 8), fået udleveret skriftlige spørgsmål, der
efterfølgende af hver enkelt skulle besvares skriftligt, i foråret 2000, bilag 14, bilag 15 og bilag 16.
Elevbesvarelserne i foråret 2000 er registeret som 2x.9, 2x.10 og 2x.11, og hvad angår
elevbesvarelserne (bilag 8) i 1999 og 2001 er disse registreret som henholdsvis 1x.7 og 3x.11.
Derudover er eleverne i 2x og 3x blevet præsenteret for grafiske fremstillinger af ’art og omfangs’undersøgelsen i henholdsvis 1x og 2x, hvor de efterfølgende i en klassebaseret
interaktionssammenhæng har fået mulighed for at kommentere disse fremstillinger samt svare på
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mundtlige spørgsmål i tilknytning til disse billeder af deres angivelser af ’art og omfang’. Den
samme procedure har været brugt til lærerne i 2x og 3x med hensyn til elevernes angivelser af deres
progammelanvendelse, omfang, fag og sted. De mundtlige spørgsmål, som eleverne er blevet
præsenteret for, kan findes i bilag 20 og for lærernes vedkommende i bilag 21. Referater af elev- og
lærersvarene er registreret henholdsvis som teksterne 2x.1 og 3x.4 og teksterne 2x.2 og 3x.8A.
I 1x afleverede 23 ud af 25 elever besvarelser, i 2x afleverede 21 ud af 22 elever og i 3x 20 ud af 22
elever. I det tidligere præsenterede afsnit med temaet ’Programmeltype, anvendelsesomfang, fag og
sted’ er der gjort rede for et billede af, hvor (stedkategorierne ’skole’ og ’hjemme’), og hvilke
programprodukter eleverne har angivet, de bruger, og i hvilket omfang. I to efterfølgende afsnit vil
temaerne ’Brug af fagspecifikke programpakker’ og ’Klassedatabasefunktioner’ blive behandlet,
idet det vurderes, at disse temaer skal behandles særskilt ud fra temaspecifikke perspektiver. Da
regneark stort set er fraværende i det konstruerede billede, er dette programprodukt ikke medtaget
til yderligere behandling. Anvendelse af tekstbehandlingsprogrammel udgør en væsentlig del af
billedet, men vil ikke blive yderligere behandlet, idet det ikke anses for relevant i forhold til
afhandlingens fokusfelt. Anvendelsen af tekstbehandlingsprogrammel handler primært om
notetagning og elevproduktion af opgaver, rapporter, projektopgaver og lignende755.
Dette afsnit vil behandle de angivne tekster i fem underafsnit. Det første afsnit behandler elevernes
ekspliciterede iagttagelser, hvad angår brug af præsentationsprogrammel, derefter følger et afsnit
om internetanvendelser ud fra parametrene i skole, hjemme og udviklingen gennem de første 2½ år
af elevernes gymnasietid. Det tredje afsnit behandler elevernes iagttagelser af deres pbc-brug i
valgfag, og det fjerde afsnit beskriver ’handlings-strategier’, når det drejer sig om at være elev i
interaktionssystemer med pbc-tilstedeværelse, og når det drejer sig om at være elev i snackbaserede systemer. Afsnittet afsluttes med en sammenfatning.

2.9.1. Brugen af præsentationsprogrammel
Med hensyn til præsentationsprogrammer (‘pp’) viser ’art og omfangs’-undersøgelsen, at der er tale
om et begrænset anvendelsesomfang. Nogle elever angiver, at det indtil foråret 2000 har drejet sig
om max ti fremlæggelser, hvor ‘pp’ er blevet brugt756, andre at der er tale om ca. halvt så mange
fremlæggelser med brug af ‘pp’.757 Enkelte elever har valgt ikke at bruge ‘pp’, fordi de mener, at
anvendelse af ‘pp’ ikke lærer dem at holde et ”foredrag”758 uden ”støtte”759. ”Jeg synes, det
udstråler mere selvtillid at gøre det uden støtte.” 760, og ”man lærer ikke at holde en god tale.”761

755

3x.4 , 1x.7, 2x.9, 3x.11 samt jf. foregående temaer
2x.11.4, 2x.11.5, 2x.11.6, 2x.11.9, 2x.11.10, 2x.11.12, 2x.11.19
757
2x.11.2, 2x.11.3, 2x.11.7, 2x.11.13, 2x.11.14, 2x.11.17, 2x.11.20, 2x.11.21
758
2x.11.9
759
2x.11.11
760
2x.11.11
761
2x.11.17
756
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Nogle elever giver udtryk for, at det kun er, når lærerne ønsker denne form anvendt til
fremlæggelser, at ‘pp’ anvendes. ”I starten: Altid, Senere : Efter anmodning (ordre). Jeg
foretrækker at lave et regulært gammeldags stand-up show. Samtidig giver eleverne udtryk for at,
‘pp’ har nogle fordele ved fremlæggelser, som f.eks. at ”det ser flot ud”762, er ”spændende”763,
”pænt”764, ”sjovt”765, ”smart”766, ”professionelt”767 og ”overskueligt”768 at se på.
Den store ulempe ved at skulle bruge ‘pp’ er, at det tager tid769, og da tid ifølge eleverne er en ’knap
ressource’ betyder det, at for meget tid brugt på ‘pp’ sker på bekostning af indholdet770.
Konsekvensen af dette er ifølge en elev, at mange fremlæggelser ikke får elevernes opmærksomhed,
idet fremlæggelsen bliver ”overfladisk”771, og det medfører, at det ”ikke kan bruges til noget
dybdegående”772 og i øvrigt er ”en anelse poppet”.773
En anden konsekvens af ‘pp’-brug er, at eleverne, der skal fremlægge, ofte står og læser op fra
skærmen774, hvilket betyder at ”de ikke når ud til de andre”775, og at ”det bliver kedeligt i længden,
når alle fremlægger på den måde – folks kreative sans forsvinder.”776
Sammenfattende kan der konstrueres et billede at brugen af ‘pp’ i undervisningen, som fortæller, at
‘pp’-anvendelse kan siges at facilitere undervisningen i den forstand, at en præsentation kan
fastholde undervisningens tema, idet alle, der deltager i den undervisningsmæssige kommunikation,
kan rette deres opmærksomhed mod storskærm eller lærred. Med hensyn til
temaudfoldelsesmuligheder giver elevernes ekspliciterede iagttagelser ikke melding om, at dette
aspekt bliver faciliteret tilsvarende.

2.9.2. Internetanvendelser
Når det drejer sig om anvendelsen af internettet (mail, chat, surf og spil), har eleverne givet udtryk
for, at en del af denne ikke er relateret til den undervisningsmæssige kommunikation. Nogle elever
har i forbindelse med de skriftlige spørgsmål i 2x således sat procentsatser på den ikke
undervisningsrelaterede brug, hvilket mere præcist handler om ca. 80-100% 777, og i 3x angiver
eleverne i forbindelse med mundtlige spørgsmål til hele klassen, at billedet er tæt på ”90-10”778,
762

2x.11.1 2x.11.9
2x.11.4, 2x.11.11, 2x.11.15
764
2x.11.12, 2x.11.14, 2x.11.18
765
2x.11.2, 2x.11.5
766
2x.11.7, 2x.11.18
767
2x.115, 2x.11.9, 2x.11.21
768
2x.11.4, 2x.11.9, 2x.11.12
769
2x.11.2, 2x.11.3, 2x.11.4, 2x.11.5, 2x.11.7, 2x.11.12, 2x.11.13, 2x.11.18, 2x.11.20, 2x.11.21
770
2x.11.8, 2x.11.11, 2x.11.14, 2x.11.15, 2x.11.16, 2x.11.17, 2x.11.20
771
2x.11.16
772
2x.11.16
773
2x.11.16
774
2x.11.1
775
2x.11.17
776
2x.11.7
777
2x.10.13, 2x.10.15, 2x.10.16, 2x.10.18, 2x.10.20, 2x.10.21
778
3x.4, spørgsmål 6
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hvilket betyder, at de iagttager deres netbrug som værende 90% ikke undervisningsrelateret og 10%
som værende relateret til undervisningen. Til dette billede hører, at eleverne giver udtryk for, at
nettet primært anvendes i skolen.779
Flere elever nævner, at de oftest bruger chatprogrammer som ICQ (et ”hurtigt”780 chatprogram, der
viser hvem der er on-line), og at dette overvejende bruges, når de befinder sig fysisk på skolen, at
det ofte er aktiveret i undervisningslokaler med netstik og at det drejer sig om ikke
undervisningsrelateret kommunikation781 . Eleverne giver udtryk for, at de retter deres
opmærksomhed mod chatprogrammer, når de ”keder sig”782, som en elev udtrykker det.
Nogle elever angiver, at de også bruger chatprogrammer, når det drejer sig om stedkategorien
hjemme783, men det generelle billede er, at denne type programmel bruges i skolen, når eleverne
fysisk er til stede i undervisningen, og at de aktualiserede temaer for den snack-baserede
kommunikation ikke er undervisningsrelaterede. Til dette billede skal tilføjes, at nogle elever i løbet
af 2x har fravalgt at have chatprogrammer på deres maskine eller fravalgt at bruge programmet i
forbindelse med deltagelse i undervisningsmæssige interaktionssystemer,784 fordi det virkede
forstyrrende. Disse elever har i deres formulerede iagttagelser givet udtryk for, at de har haft svært
ved at holde sig til undervisningens tema, og derfor har valgt ikke at bruge chatprogrammer, når de
deltager i den undervisningsmæssige kommunikation. ”Jeg har ikke installeret ICQ i år, da jeg følte,
at det distraherede mig i undervisningen”785. Dette billede af udviklingen kan ifølge eleverne
overføres til 3x786.
Billedet af programmelanvendelse i skole og hjemme har ifølge eleverne ikke undergået den store
udvikling fra 1x til 3x. Eleverne i 3x angiver øget brug af tekstbehandling og mindre brug af de
øvrige programmeltyper, MathCad undtaget, idet matematikundervisningen er baseret på brugen af
specielt dette programprodukt. Begrundelsen for denne udvikling handler om, hvordan lærerne
vælger at inddrage brugen af pbc’ere. ”Det afhænger meget af lærerne, nogle bruger den meget,
andre bruger den overhovedet ikke.”787

2.9.3. Programmelanvendelse i valgfag
I valgfag (undtaget datalogi) vælger mange elever ikke at bruge deres pbc.788 Deres begrundelser
for dette kan deles i tre kategorier, den ene drejer sig om, at ”undervisningen ikke er tilrettelagt efter
779

3x.4, spørgsmål 5, 1x.7, 2x.9, 3x.11 samt jf. foregående temaer
2x.10.7
781
2x.10.1, 2x.10.2, 2x.10.3, 2x.10.4, 2x.10.5, 2x.10.6, 2x.10.7, 2x.10.8, 2x.10.9, 2x.10.13, 2x.10.15, 2x.10.16, 2x.10.18, 2x.10.19, 2x.10.20
782
2x.10.4
783
2x.10.2, 2x.10.8, 2x.10.10, 2x.10.15
784
2x.10.9, 2x.10.10, 2x.10.11, 2x.10.12, 2x.10.14, 2x.10.17, 2x.10.21
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2x.10.9
786
3x.4, 3x.11, 3x.10
787
2x.9.12
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2x.10.1, 2x.10.2, 2x.10.3, 2x.10.4, 2x.10.5, 2x.10.6, 2x.10.8, 2x.10.9, 2x.10.10, 2x.10.11, 2x.10.14, 2x.10.17, 2x.10.18, 2x.10.19, 2x.10.20,
2x.10.21
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computerelever, så det er lettest at være en ”normal” gymnasieelev”789, og dermed falder denne
kategori inden for den generelle begrundelse for pbc-brug, hvilket som nævnt afhænger af den
enkelte lærers valg af pbc-brug.
Den anden kategori fokuserer ikke på elevernes forventninger til lærernes forventninger til
elevernes brug af pbc, men på ”computerelevernes” forventninger til ’de andre’ elevers
forventninger til dem. Eleverne nævner således som begrundelse for ikke at bruge deres pbc, at den
er ”mere forstyrrende, når timen ikke er rettet mod bærbare”790, ”Det er pinligt, at sidde som den
eneste blandt 20 andre og plapre på tastaturet – det larmer! Man er en computernørd”791, ”man føler
sig dum […] som den eneste med en computer”792, og at der er risiko for ”måske også at gøre de
andre misundelige.”793
Den tredje kategori handler om, at eleverne ønsker at deltage i undervisningen uden brug af pbc.794
”Man vil gerne slippe for computeren lidt”795
Der er en enkelt elev, der på trods af valgfagsundervisningens ’fravalg’ af pbc-brug, bruger sin pbc.
”Det er ikke integreret i undervisningen, men jeg bruger den meget i valgfagene.”796
Det generelle billede af pbc-brugen kan karakteriseres som følsomt over for forventninger til
brugeren i den specifikke kontekst, hvilket her drejer sig om interaktionssystemer. Med andre ord
vælger eleverne pbc-brug fra i en ikke pbc-baseret undervisning, selvom de (med enkelte
undtagelser) giver udtryk for, at deres pbc er et vigtigt skriveredskab. Eleverne ønsker ikke at skille
sig ud i de specifikke interaktionssystemer, som valgfagene udgør. Eleverne i 98x’s forventninger
til ’de andres’ tilskrivninger betyder, at en del elever vælger at aktualisere disse forventede
tilskrivninger frem for pbc-brug, - med den konsekvens at pbc-brug fravælges. Andre elever lader
lærerens forventninger til elevernes deltagelse i undervisningen være styrende for (fra)valg af pbcbrug. Maskinen er med dette billede underlagt det specifikke interaktionssystems betingelser og kan
på trods af de formulerede iagttagelser om fordele ved pbc-brug ikke ombryde systemets
forventningsstrukturer.

2.9.4. ’Handlingsstrategier’ i interaktionssystemer og snack-baserede
systemer
Dette afsnit baseres på en skelnen mellem ’handlingsstrategier’ i forbindelse med
undervisningsmæssig henholdsvis ikke undervisningsmæssig kommunikation.
789
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Når det drejer sig om ’handlingsstrategier’ i forbindelse med undervisningsmæssig kommunikation,
vil der her blive fokuseret på mailaktiviteter i forbindelse med produktion af opgaver, rapporter osv.
Grunden til dette skal findes i den teoretiske ramme, som tidligere er ekspliciteret og kort kan
karakteriseres som ideen om, at flere kommunikative tilslutningsmuligheder kan facilitere
individuelle lærestrategier.
Eleverne bruger sjældent mailsystemet til f.eks. ’finpudsning’ af opgaver797, i forståelsen at de via
snack arbejder med deres individuelle ”afleveringer”. Hvis det sker, er det f.eks., fordi ”jeg kan se,
det er helt galt.”798 eller ”sender spørgsmål”799 til udvalgte elever. Disse udvalgte sender så svar,
løsningsforslag mm. tilbage.800
Når det drejer sig om gruppearbejde og rapportskrivning, er der ofte tale om, at delprodukter
successivt sendes til gruppens medlemmer.801
Begrundelserne for, at eleverne i ringe grad anvender snack i forbindelse med deres produktion af
”afleveringer”, handler om tid, i forståelsen en knap ressource, da andet end skolearbejde også
vælges, hvilket betyder, at afleveringsopgaver prioriteres, men ikke nødvendigvis højst, ”måske
fordi opgaverne ofte bliver lavet i sidste øjeblik”802. Flere elever mener ikke, at der er behov for en
snack-baseret kommunikation, idet en interaktionssammenhæng ofte gør det lettere.803
Når det drejer sig om ’handlingsstrategier’ i forbindelse med ikke undervisningsmæssig
kommunikation, her med fokus på internetanvendelse, idet denne aktualiseres ofte i undervisningen,
har eleverne givet udtryk for, at en del af denne ikke er relateret til undervisningen, selvom den
foregår i undervisningen. De fleste elever giver udtryk for, at de ikke kan følge med i
undervisningen, samtidig med at de bruger nettet (chat, mail, surf, spil)804, nogle graduerer dette ved
at nævne, at opmærksomheden kan rettes mod enkle spil, som f.eks. 7-kabalen805, mindre beskeder
(mails)806 og enkle søgninger på nettet807 i mindre tidsintervaller. Enkelte mener, at de kan flere ting
på en gang808, ”Yes, multitasking er lige mig”809, men har ikke yderligere bemærkninger til dette ud
over en enkelt ”Ja det vil jeg påstå, da jeg gør det hele tiden”810 . En elev formulerer det på følgende
måde, ”Jeg tror jeg kan, men det kan jeg ikke!”811
797

Der er enkelte undtagelser: 2x.10.5 og 2x.10.4, som har kommunikeret med faglæreren i forbindelse med en projektopgave
2x.10.1
799
2x.10.12
800
2x.10.6, 2x.10.7, 2x.10.17, 2x.10.20, 2x.10.21
801
2x.10.4
802
2x.10.8
803
2x.10 3, 2x.10.15
804
2x.10.5, 2x.10.6, 2x.10.7, 2x.10.8, 2x.10.10, 2x.10.11, 2x.10.12, 2x.10.13, 2x.10.15, 2x.10.17
805
2x.11.1
806
2x.11.3, 2x.11.4, 2x.11.8, 2x.11.11
807
2x.11.3, 2x.11.4, 2x.11.5, 2x.11.8, 2x.11.14
808
2x.11.18, 2x.11.19
809
2x.11.21
810
2x.11.18, her skal det bemærkes, at samme elev i 3x har ændret på denne ’handlingsstrategi’ efter karaktergivning og andre evalueringsseancer. Da
afhandlingen ikke fokuserer på enkeltelever, er dette blot medtaget som en sidebemærkning til en af de få, som i 1x og 2x har givet udtryk for, at
de kunne rette opmærksomheden mod flere fænomener på en gang.
811
2x.11.5
798
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Da eleverne jf. ovenstående har angivet812, at de bruger nettet til ikke undervisningsrelateret
kommunikation, er eleverne efterfølgende blevet spurgt om deres ’handlingsstrategi’, hvilket
flere813 beskriver som, at de hører efter med et ”halvt øre”.814 Andre elever fortæller, at de tænker i
fysisk placering i klasserummet815. ”Jeg plejer at sætte mig med ryggen mod væggen eller i hvert
fald sådan, at læreren ikke kan se computerskærmen, og så prøver jeg at lade være med at vise
følelser (stoneface)”816.
Denne type handlinger er af nogle elever blevet udviklet817, i den forstand at ”man skal dog altid se
ud, som om man laver noget seriøst, dvs. ofte se op på læreren og ikke blive fanget af skærmen.”818
Det handler med andre ord om fortløbende at signalere en aktualisering af tilkobling til den
undervisningsrelaterede kommunikation, da dette af eleverne forventes at betyde, at de lever op til
lærerens forventninger til dem i rollen som elever.
De argumenter, eleverne bruger, når de fravælger den undervisningsmæssige kommunikation,
handler om ”kedelig undervisning”, og at det er relateret til den klassebaserede skemalagte
undervisning.819
”Især når det er envejskommunikation fra læreren til eleverne, falder man
hen og laver noget andet. Ved individuelt arbejde sker det også […]. De
andre gange gør jeg det ikke, da jeg synes det er respektløst, at gøre det når
man er så få”820
Der skelnes mellem individuelt arbejde og så par- eller gruppebaseret arbejde821 i den forstand, at
eleverne føler en forpligtigelse over for de andre, når der skal arbejdes i grupper.

2.9.5. Programmelanvendelse og anvendelsesomfang, en sammenfatning
Præsentationsprogrammel (pp) indtager en begrænset plads i den undervisningsmæssige
kommunikation, bl.a. fordi eleverne synes, det tager tid at lave en ‘pp’-præsentation, hvilket
betyder, at indholdsdimensionen forsømmes, hvilket igen betyder, at ‘pp’-præsentationer kan blive
opfattet som bl.a. ”overfladiske”, hvilket igen kan betyde, at opmærksomheden rettes mod andre
mulige kommunikationer, og dermed at den ‘pp’-valgte form for undervisningsmæssig
kommunikation fravælges, mens andre kommunikationer aktualiseres. Eleverne iagttager på den
anden side en ‘pp’-præsentation som faciliterende, en fastholdelse af undervisningens tema, fordi
812

Hvilket observationsskemaerne ligeledes giver et billede af
2x.11.1, 2x.112, 2x.11.3, 2x.11.4, 2x.11.16, 2x.11.17, 2x.11.19
814
2x.11.4
815
2x.11.10, 2x.11.15
816
2x.11.10
817
2x.11.11, 2x.11.21
818
2x.11.11
819
2x.11.1, 2x.11.2, 2x.11.3, 2x.11.4, 2x.11.5, 2x.11.6, 2x.11.7, 2x.11.8, 2x.11.9, 2x.11.10, 2x.11.11, 2x.11.14, 2x.11.15, 2x.11.16, 2x.11.19
820
2x.11.11
813
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det bl.a. kan være ”overskueligt” og ”spændende” at se på. Der er ikke nødvendigvis tale om at en
‘pp’-præsentation kan facilitere det at lære at fremlægge, da det at ”nå ud til de andre” iagttages
som svært, når der så at sige er en ‘pp’-præsentation mellem fremlægger og tilhørere. Med andre
ord kan det være vanskeligt at forstyrre (perturbere) deltagerne i det konkrete sociale system, når
fremlæggers og deltageres opmærksomhed ofte er rettet mod storskærm i stedet for mod
fremlægger og fremlæggers konkrete valg af information og meddelelse.
Når det drejer sig om internetanvendelse, kan der konstrueres et billede, som viser, at langt den
største del af kommunikationen handler om ikke undervisningsrelateret kommunikation, og at
denne foregår i undervisning.
Generelt kan billedet af undervisningsrelateret programanvendelse i 3x fremstå som primært
koncentreret om tekstbehandling og MathCad, hvilket begrundes med den enkelte lærers valg af
pbc-brug. Denne begrundelse kan genfindes i forbindelse med pbc-brug i valgfag. Derudover
fokuserer ’pbc-eleverne’ på ’de andre’ elevers tilskrivninger, her nævnes f.eks. ’de andres
iagttagelse af dem som ”computernørder”, hvilket de ikke ønsker at få tildelt som attribution.
Maskinen kan på den baggrund ikke tilskrives egenskaber, der rækker ud over det konkrete systems
forventningsstrukturer, og kan ikke her tilskrives en revolutionerende rolle.
Eleverne anvender ikke i større omfang snack som en udfoldelsesmulighed, hvad angår temaet i
afleveringsprodukter som opgaver og rapporter. Når det drejer sig om ikke undervisningsrelateret
kommunikation i form af snack i interaktionssystemer, har eleverne beskrevet, hvordan en sådan
kan foregå, uden at læreren vælger at lade sig forstyrre. Samtidig giver eleverne udtryk for, at de
ikke kan koncentre sig om både den undervisningsmæssige og den ikke undervisningsmæssige
kommunikation på samme tid, men må skifte fokus, og at disse selektioner må foregå i mindre
tidsintervaller. Der er oftest tale om mindre krævende temaer, hvad angår den
undervisningsmæssige og den ikke undervisningsmæssige kommunikation, når denne vekslen
mellem forskellige kommunikationer aktualiseres.

2.10. Tema: Undervisningsmæssig og ikke undervisningsmæssig
kommunikation
Eleverne har i forbindelse med mailoptællingen til undersøgelsen ’Kommunikationsvolumen og type’ (bilag 8) fået udleveret skriftlige spørgsmål i 2x og 3x (bilag 17), der efterfølgende skulle
besvares af hver enkelt elev. Elevbesvarelserne er registreret som 2x.8 og 3x.10. Derudover er
eleverne i 2x og 3x blevet præsenteret for grafiske fremstillinger af ’Kommunikationsvolumen og type’ i henholdsvis 1x og 2x , hvor de efterfølgende i en klassebaseret interaktionssammenhæng har
fået mulighed for at kommentere disse fremstillinger samt svare på mundtlige spørgsmål (bilag 20) i
821

2x.11.8, 2x.11.9, 2x.11.10, 2x.11.11
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tilknytning til disse billeder af deres angivelser af deres mail-brug. Lærerne er ligeledes blevet
præsenteret for disse grafiske fremstillinger og er blevet bedt om at kommentere og svare på afledte
spørgsmål i den sammenhæng (bilag 21). Citater fra elev- og lærersvarene er registreret som
teksterne 2x.1 og 3x.4 for elevernes vedkommende og 2x.2 og 3x.8A for lærernes vedkommende.
Der blev i 1x afleveret 22 ud af 25 mulige besvarelser, i 2x afleverede alle 22 elever besvarelser, og
i 3x afleverede 18 ud af 22 mulige deres besvarelser.
De angivne spørgsmål drejer sig udelukkende om brugen af det mailsystem, der ’officielt’ er
installeret på elevernes maskiner. Der er i ’Kommunikationsvolumen og -type’- undersøgelsen ikke
medtaget andre mailtjenester som ICQ, Hotmail, Netstationen og lignende, hvilket ifølge eleverne
ville give primært et volumenmæssigt anderledes billede.822 At eleverne foretrækker disse handler
om, at der er mulighed for en mere synkronlignende kommunikation.823
Langt de fleste elever angiver, at det er et rimelig typisk billede af deres brug af det ’officielle’
mailsystem.824 Nogle elever nævner, at der skulle visse justeringer til, for at det vil kunne kaldes et
typisk billede. Et par elever nævner, at dialogen med en elev i 98x, ’dx’, har et lidt for stort
volumen825, og andre nævner, at der er for få private mails, ’p’.826 En elev nævner, at vedkommende
har været væk en uge, derfor er der mere mailaktivitet end normalt827, og en anden elev nævner, at
på grund af deltagelse i skoleteater har vedkommende ikke mailet så meget.828 De grafiske
fremstillinger i 1x - 3x, jf. afsnittet om ’Kommunikationsvolumen og -type’ kan ifølge elevernes
ekspliciterede iagttagelser ses som et billede på brugen af det ’officielle’ mailsystem.
I 3x nævner eleverne, at antallet af mails er faldet på grund af færre muligheder for netacces, fordi
3x’s undervisning er skemalagt til flere lokaler uden netstik til alle, end det har været tilfælde de
første to år. Volumen er således ændret, men ikke forholdet mellem kommunikationstyperne.829
Lærerne giver udtryk for, at det fremstillede mailbillede ser ud som forventet830, men er lidt
overraskede over, at der ikke foregår en større mailaktivitet inden for stedkategorien ’hjemme’, og
at der ikke er mere faglig kommunikation831. Ifølge lærerne kan årsagen til den manglende snack
mellem lærere og elever i de forskellige mulige kombinationer (’dl’, ’dxl’, ’dxxl’, ’dxll’, ’dxxll’)
skyldes de institutionelle rammer832, kulturen på skolen, tid, penge og en ny overenskomst, som
ikke synes frugtbar i den sammenhæng, idet den har haft betydning ”arbejdsbyrdevilligheden” 833.
Lærerne giver således udtryk for, at alternativer, som f.eks. en snack-baseret undervisning til den
822

2x.1
3x.4
824
2x.1, 2x.8, 3x.4, 2x.10
825
2x.8.9, 3x.10.2
826
2x.8.10, 3x.10.6
827
3x.10.15
828
3x.10.5
829
3x.4
830
2x.2, 3x.8A
831
3x.8A
832
2x.2
823
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nuværende skemalagte interaktionsorganiserede undervisning, kræver udviklingsmidler.834 Hvis der
skal etableres virtuelle fora for den undervisningsmæssige kommunikation, kræver det ressourcer,
der overskrider den fastsatte norm. Eleverne foretrækker at kommunikere med lærerne i en
interaktionssammenhæng, fordi det tager for lang tid, f.eks. når der skal korrigeres for
misforståelser, og er alt for besværligt, ”når man alligevel er på skolen”.835
Eleverne angiver, at den overvejende del af deres mailaktivitet foregår i skolen836, og mange
angiver, at snack foregår i andet end frikvarterne. ”Kommunikationen foregår primært i timerne”.837
Nogle elever differentierer denne aktivitet, i den forstand at nogle kommunikationstyper
aktualiseres i ”timerne”, og andre typer aktualiseres i frikvarterer og hjemme. For de elever, der
nævner denne differentiering, drejer det sig primært om, at mailaktiviteten mellem elever i 98x
foregår i ”timerne” (’x’ og ’dx’)838, og private mails ’p’ og længere mails skrives i frikvarterer og
hjemme839. ”Mine p’er og a’er foregår hjemme eller i frikvarteret, resten, må jeg nok desværre
indrømme, foregår i undervisningen.”840
Med hensyn til indholdet i mailene angiver eleverne, at det kan dreje sig om
undervisningsrelaterede temaer, men at det ikke nødvendigvis drejer sig om det aktuelle tema for
undervisningen.841 Det kan f.eks. dreje sig om ”hjælp til afleveringsopgave”842 eller ”videresending
af noter”843. Hovedparten af mailene handler om ikke undervisningsrelaterede844 temaer som f.eks.
”festinvitationer”845, ”small talk”846 og ”arrangere noget efter skoletid”847.
”De fleste diskussioner er om et eller andet der sker i timen. Noget, der
bliver sagt, man vil kommentere. Mest blot for at få tiden til at gå. Mange af
x’erne er fagrelaterede, hvor vi sender gruppearbejde rundt, vi har lavet.
Derfor ses også, at mange af x’erne har vedhæftet en fil. De fleste andre x’er
er spørgsmålet om fx må jeg låne din blyant, hvad skal du i week-enden
mm”848
Der foregår ifølge eleven her en ’parallel’ mailbaseret kommunikation til den
undervisningsmæssige kommunikation, som i nogle tilfælde tematiserer den undervisningsmæssige
833

3x.8A
3x.8A
3x.4
836
2x.8, 3x.10
837
3x.10.6
838
3x.10.7
839
2x.8.6, 2x.8.7, 2x.8.8, 2x.8.10, 2x.8.15, 2x.8. 17, 2x.8.20, 3x.10.7
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2x.8.3
841
2x.8, 3x.10
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2x.8.15
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2x.8.21
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3x.4
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2x.8.6
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2x.8.4
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kommunikation, andre gange fungerer som distributør af tekster og andre gange som medie for en
ikke undervisningsrelateret kommunikation. Der er imidlertid ikke tale om, at denne
kommunikationsaktivitet beriger den undervisningsmæssige kommunikation.
Med hensyn til den indholdsmæssige kategorisering i forbindelse med mailaktivitetsbilledet er dette
behandlet i det efterfølgende tema ’Kommunikationstyper og indholdskategorier’, hvor eleverne i
3x har angivet en mere specifik sammenhæng mellem indholdskategorier og kommunikationstyper.
Eleverne bruger ikke nettet hjemme, men sender mails, når de er på skolen849. Disse mails er
primært inden for kommunikationstyperne ’x’, ’xx’, ’dx’, det vil sige mailaktivitet eleverne i 98x
imellem og ’p’, de private mails, men ikke mellem lærere og elever. Længden af disse mails er
typisk mellem tre og fem linier, og indholdet er af ikke faglig karakter.850

2.11. Tema: Brug af fagspecifikke programmer
Udgangspunktet for dette tema er primært elevernes informationer meddelt i forbindelse med ’art
og omfangs’-undersøgelsen i 1x og 2x (bilag 8, bilag 15). Behandlingen af temaet ’Brug af
fagspecifikke programmer’ er foretaget på baggrund af følgeforskningsdesignets delkomponent:
Mailbaserede spørgsmål om elevernes brug af fagspecifikke programmer (bilag 2, 3x.1 og bilag 18).
Afsnittet er delt op i to delafsnit, hvor første delafsnit fremlægger de mailbaserede
elevformuleringer, sendt til mig i løbet af oktober 2000, og hvor der i andet delafsnit er foretaget en
sammenfatning af elevernes meddelelser ud fra de valgte forskelsmarkeringer.

2.11.1. Fagspecifikke programmer - et billede af brugen
Intentionen med denne delkomponent har været at få et billede af de argumenter, eleverne bruger,
når de skal argumentere for deres angivelser af den relativt minimale brug af fagspecifikke
programpakker i samtlige fag undtaget fysik og specielt matematik. Matematikfaget er primært
baseret på anvendelse af ét fagspecifikt program (Mathcad).
På spørgsmålene om, hvorfor eleverne ikke anvender de fagspecifikke programmer hjemme851, og
hvorfor der er et markant fald i anvendelse af fagspecifikke programpakker i gymnasiet i 2x i
forhold til 1x , har 15 elever ud af 22 mulige svaret.
De fleste elever angiver, at det er tekstbehandlingsprogrammellet, der dominerer
programmelbilledet, såvel hjemme som på skolen, og dette er ikke defineret som et fagspecifikt
program, idet dette bruges i alle fag. Ordbøger er af flere elever i 1x angivet som ikke fagspecifike,
men er i 2x i flere besvarelser angivet som en fagspecifik programpakke. Denne
849
850

3x.4
3x.4
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kategoriforskydning har dog ikke betydning for denne undersøgelse, idet eleverne angiver, hvad de
forstår ved fagspecifikke programmer i forbindelse med deres angivelser af programbrug.
Begrundelserne for ikke at anvende fagspecifikke programpakker hjemme kan opdeles i fire typer.
Den første type henter sin argumentation i at hjemmearbejde i, stort omfang handler om brugen af
traditionelle udbredelsesmedier som bøger, den anden type argumenter går på, at hjemmearbejde i
stort omfang handler om ”afleveringer”, den tredje type af argumenter henter sin argumentation i
manglende ’CD-rom-accesmuligheder’, den fjerde type af argumenter går på en ekspliciteret ’pbcmætning’.
Den første type af argumenter kan genfindes i flere mails og handler om, at lektier primært er koblet
til bøger og fotokopier. En elev skriver kort: ”Hovedårsagen er, at langt de fleste lektier er
læsestof”852 . En elev kobler dette argument med et tidsperspektiv, når og hvis pbc’en skal i brug:
”Grunden til at jeg ikke bruger fagprogrammer ret meget hjemme, det er
bl.a. at vi ofte har meget læsning for hjemme – oftest i papirform. Og hører
der så lige et par spørgsmål til, så er det for besværligt og langsomt at starte
PC’eren op, så derfor finder jeg en lap papir og kradser nogle notater ned
herpå.” 853
En anden elev kobler en fagrelateret brug til argumentationen:
”Jeg tror at et svar til det kunne være, at når vi laver lektier derhjemme,
består det også af læsestof, som gør at vi ikke bruger computeren[…]Nu i
3.g bruger vi så vidt jeg ved kun fagspecifikke programmer i matematik”854
Den anden type af argumenter henter sin argumentation i, at lektier, når det drejer sig om det, der
ikke kan kaldes læsestof, primært handler om ”afleveringer”, hvilket betyder at pbc-anvendelse
hjemme kan kondenseres til brugen af tekstbehandlingsprogrammet og mathcad. En elev skriver:
”Vi bruger dem855 altså næsten kun til afleveringer, eller hvis vi har fået en specifik opgave for”856 .
Den tredje type af argumenter handler om, at der ikke er mulighed for at bruge skolens
fagspecifikke programmer hjemme, som f.eks. udtrykt på denne måde: ”I geografi brugte vi et par
gange nogle fagspecifikke programmer, der lå på skolens netværk, og derfor kunne vi altså ikke
bruge dem derhjemme”857.

Stedkategorien ’hjemme’ skal her forstås som det, der ikke er ’på skolen’.
3x.1.12, dette giver flere som sagt udtryk for , f.eks. 3x.1.4, 3x.1.6 og 3x.1.8
853
3x.1.10, og f.eks. 3x.1.7
854
3x.1.11, hvilket kan genfindes i flere mails, f.eks. 3x.1.5
855
word og mathcad, 3x.1.13
856
3x.1.13, og f.eks. 3x.1.1 og 3x.1.14
857
3x.1.1 og f.eks. 3x.1.3
851
852
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Med hensyn til den fjerde type af argumenter, her kaldet ’pbc-mætning’, skal følgende argumenter
i citatform præsenteres: ”For mit vedkommende er det sådan, at jeg er blevet træt af computeren
efterhånden som tiden gik og derfor gad jeg ikke at bruge den derhjemme.”858 En anden elev
nævner, at denne mætning også slår igennem i skolen: ”Desuden må jeg sige, og dette er en
personlig holdning, at jeg gennem gymnasiet i stigende grad har grebet chancer for computerfri
timer….”859. Et sidste argument, som går igen i flere formuleringer, skal her præsenteres ved
følgende citat: ”Lektierne på pc’en bliver lavet på skolen, så man kan få lidt fritid væk fra pc’en
derhjemme”860.
Elevernes argumenter kan tolkes som et udtryk for, at deres iagttagelse af deres pbc-brug er præget
af en ’nyttetilgang’ i forståelsen, at det går hurtigere og ser pænere ud. Der er vel at mærke tale om
undervisningsrelaterede sammenhænge. Deres formulerede iagttagelser kan tolkes som et udtryk
for, at der ikke er tale om et fascinationsaspekt ved teknologien, og at de ofte vælger ikke at bruge
deres pbc til undervisningsrelaterede formål, når de er hjemme, og når der ses bort fra produktion af
”afleveringer”.
Der er ikke modtaget elevmeddelelser, hvor elever har formuleret aktiviteter, der handler om egne
tiltag i form af hjemlån af f.eks. CD-rom’er indeholdende fagspecifikke emner, øvelsesprogrammer
og lignende.
Med hensyn til spørgsmålet om faldet i anvendelse af fagspecifikke programmer i skolen er der bl.a
følgende argument, som nærmest kan iagttages som en konstatering:”Vi brugte CD-rom til et emne
i historie i 1.g, men har ikke brugt CD’en i 2.g – så der er naturligvis et fald”861.
En elev har kædet brugen af fagspecifikke programmer i skolen sammen med brugen af disse, når
det drejer sig om stedkategorien hjemme:
”Hvis jeg forstår spørgsmålet rigtigt, så er der sket en polarisering i
kategorierne, for brugen af fagspecifikke programmer på gymnasiet. Det
kan forklares ved at der ikke bliver undervist i fagspecifikke programmer ud
over i matematik og fysik. Andre fag benytter bare word, der jo ikke
karakteriseres som et fagspecifikt program. Grunden til at der ikke bruges
fagspecifikke programmer hjemme, er faktisk afledt af ovenstående – der er
ikke nogen fagspecifikke programmer til hjemmebrug. Vi havde dog
tyskcd’en sidste år, men jeg prioriterede ikke tyske ekstraopgaver så højt”862
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3x.1.2
3x.1.10
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3x.1.3 og f.eks. 3x.1. 8 og 3x.1.9
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3x.1.12
862
3x.1.15
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Argumenterne går generelt på, at undervisningen ikke er baseret på fagspecifikke programpakker
bortset fra de to nævnte fag, hvor det specielt i faget matematik er et enkelt programprodukt, der er
aktiveret i stort set alle sammenhænge, hjemme som på skolen. Flere elever nævner ikke dette
eksplicit, men kommentarer og de angivne argumenter i de enkelte mails tolkes her som et udtryk
for, at der er tale om en forståelseshorisont, en meningshorisont, der kæder konstatering om
begrænset brug af fagspecifikke programmer i undervisningen sammen med brugen af
fagspecifikke programmer, når eleverne er hjemme.
Nogle elever giver eksplicit i deres mail udtryk for, at det er svære spørgsmål: ”Jeg synes, det er et
meget svært spørgsmål..”863, hvilket kan skyldes, dårlige spørgsmål og en for svær indledende tekst,
og det kan skyldes at spørgsmålene aktualiserer et tema, som så at sige er fremmed for eleverne,
hvorfor eleverne ikke kan tilføre snack-kommunikationen, som består af min mail med spørgsmål
og elevmail med deres svar, mange bidrag.

2.11.2. Fagspecifik programbrug, en sammenfatning
Elevernes argumenter for ikke at bruge fagspecifikke programpakker hjemme er grundlæggende
bundet op på deres iagttagelser af undervisningen. I undervisningen bruges fagspecifikke
programpakker minimalt, og de programpakker, der er til rådighed, er for de flestes vedkommende
enten intranetbaserede eller en ’knap ressource’ i forståelsen, at der f.eks. ikke er CD-rom’er til alle,
eller at fagspecifikke programmer kun repræsenterer et begrænset fagligt område, som følgelig
giver et begrænset anvendelsesomfang i de enkelte fag.
Undervisningen er baseret på brugen af udbredelsesmedier som ’bogen til faget’ og skriftlige
produkter, hvilket ifølge elevernes formulerede argumenter betyder, at læsning i ’bogen til faget’ og
produktion af ”afleveringer” er den største aktivitet, hvad angår hjemmearbejde, hvorfor de
fagspecifikke programpakker ikke spiller nogen større rolle i forbindelse med forberedelsen til
undervisningen. Faget matematik indtager er særstilling, idet såvel undervisning som en stor del af
produktionen af ”afleveringer” her er baseret på brugen af et fagspecifikt programprodukt.

2.12. Tema: Kommunikationstyper og indholdskategorier
Under dette tema vil informationer indsamlet medio januar 2001 ved hjælp af
følgeforskningsdesignets delkomponent kaldet ’Kommunikationstyper og indholdskategorier’ blive
behandlet. 19 ud af 22 elever har deltaget i denne undersøgelse.
Afsnittet falder i tre dele, hvor første delafsnit udgør en præsentation af de bearbejdede
informationer om kommunikationstyper og indholdskategorier ud fra type og klassetrin (et
863

3x.1.1, 3x.1.3, 3x.1.12 og 3x.1.13
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udviklingsperspektiv). I andet delafsnit præsenteres elevernes efterfølgende skriftlige kommentarer,
og i tredje delafsnit sammenfattes billedet, hvad angår kommunikationstyper, indholdskategorier,
tid (udvikling gennem gymnasietiden) samt sted (hvor mailaktiviteten fysisk finder sted).

2.12.1. Konstruktioner af mailaktivitet med fokus på indhold
Denne undersøgelses hensigt, som beskrevet i følgeforskningsdelkomponenten
’Kommunikationstyper og indholdskategorier,’ er at få et billede af elevernes iagttagelser af deres
mailaktivitet, hvad angår det, der er kaldt undervisningsmæssig kommunikation, dvs. det
undervisningsrelaterede indhold, som én kategori, og alt andet, kaldet ’Privat’ kommunikation,
hvilket drejer sig om mails med ’privat indhold’ eller indhold, der på anden måde ikke har været
undervisningsrelateret. Den undervisningsrelaterede kommunikation har jeg så differentieret i en
indholdskategori, der relaterer til undervisningen og det faglige i den forbindelse, forkortet til ’UVfaglige,’ og en indholdskategori, der relaterer til det praktiske i forbindelse med organisering af
undervisningsrelaterede aktiviteter, forkortet til UV-praktisk.
Ideen har været at konstruere et billede af elevernes iagttagelser af deres brug af mailsystemet, som
kunne bidrage til en diskussion af elevernes tilgang til deres pbc, set primært i et
lærestrategiperspektiv, hvor lærestrategi er blevet defineret som den enkelte lærendes mulighed for
at vælge ”personal paths to learning”.864
Jeg har ikke ønsket at gå ind og tolke de enkelte mails indhold, men ladet elevernes formulerede
iagttagelser være de forskelsmarkeringer, der er grundlaget for et billede af elevernes tilgang til
deres pbc i denne sammenhæng. Med andre ord har jeg valgt indholdskategorierne (mine
forskelsmarkeringer) og ladet eleverne placere deres mailaktiviteter i disse.
Det viste sig hensigtsmæssigt at dele indholdskategoriangivelserne op i før 3x og så i 3x, indtil dato
(januar 2001), idet eleverne mente, at mailaktiviteten havde ændret sig i 3x. Medio januar 2001 fik
eleverne udleveret bilaget kaldet ’Skriftlige spørgsmål om kommunikationstyper og
indholdskategorier’ (bilag 19), men før disse blev udleveret, havde vi en indledende ’snak’, hvor jeg
blev klar over, at grunden til, at de fleste elever ønskede at skelne mellem de to første år i gymnasiet
og så det sidste år primært skulle hentes i de fysiske omgivelser. Hovedbegrundelsen for dette skift i
mailaktivitet skyldtes primært, at eleverne i 3x ofte har fået skemalagt deres undervisning til lokaler
med kun få netstik. Dette emne bringes op i næste delafsnit i forbindelse med elevernes skriftlige
formuleringer om temaet.
I det følgende vil de ekspliciterede eleviagttagelser angående temaet blive behandlet ud fra fem
kommunikationstyper, idet disse er, hvad eleverne meddeler, at de benytter. De fem typer er
benævnt med forkortelserne ’x’, ’xx’, ’dx’, ’l/ll’ og ’p/a’.
864
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x: elev i klassen 98x. (markeringen x viser modtaget fra eller sendt til elev i 98x)
xx: Flere elever i klassen på én gang.
l: lærer i klassen.
ll: Flere lærere på én gang.
p: privat til familie, private venner o.l.
a: alle andre (f.eks. til administration, faglige foreninger, klubber osv.).
d: Uafhængigt af overnstående markeres med d, hvis der er tale om mindst 3 mails om samme emne.

Figur 13. Kommunikationstyper angivet som koder
Koderne ’x’ og ’xx’ angår snack enten med en elev (’x’) eller flere elever (’xx’), og ’x’ er som i den
øvrige del af afhandlingen en angivelse af, at der er tale om en elev i pbc-klassen, 98x.865
Kommunikationstypen, ’dx’, kræver, at der mindst er tre mails omhandlende samme tema for
snack, og ’l/ll’ drejer sig om snack mellem den enkelte elev og en eller flere lærere. Grunden til, at
to kommunikationstyper her er slået sammen, er, at der ifølge behandlingen af temaet
’Kommunikationsvolumen og -type’ ikke er tale om en omfattende kommunikation og heller ikke et
forskelligartet mønster i netop typerne ’l’ og ’ll’. Samme ræsonnement, hvad angår kongruente
mønstre, ligger til grund for kommunikationstyperne ’p’ (’privat’) og ’a’ (’andre’), derfor udgør
disse den femte kommunikationstype, ’p/a’. Med andre ord er der stor lighed i mønstrene i
kommunikationstyperne ’en lærer’ og ’flere lærere’ henholdsvis ’privat’ og ’andre’. Jeg skelner
således mellem kommunikationstyper og indholdskategori, hvilket betyder, at der f.eks. godt kan
iagttages snack, der typificeres som ’p/a’ (en mailkommunikation som har en adressat uden for det
sociale system 98x) og kategoriseres som ’UV-faglig’. Det sker, når eleven eksempelvis angiver, at
hun/han anvender snack til faglige formål, men blot ikke altid inden for 98x. Eleven kan f.eks.
kontakte familie og venner med det formål at få hjælp til det undervisningsfaglige. Et andet
eksempel kunne være kommunikationstypen ’l/ll’, som kan være såvel undervisningsrelateret (UVfaglig og UV-praktisk) som privat . Dette gælder naturligvis også typerne ’x’, ’xx’ og ’dx’.
Dette kommer ganske tydeligt til syne, når informationerne kobles, som jeg nedenfor har gjort. De
præsenterede figurer, der er fremkommet på basis af registreringen af elevangivelserne i et
regneark, hvor kommunikationstyper og indholdskategorier er blevet sammenstillet, skal tjene til en
visualisering af teksten.
Med hensyn til kommunikationstypen x viser det sig, at elevers angivelser, når disse samles til et
gennemsnitligt udtryk, ikke giver udtryk for, at der er forskel på mønstret med den angivne skelnen
mellem 1x og 2x og så 3x, hvad angår undervisningsrelateret og ikke undervisningsrelateret snack.
865

I de originale dokumenter (3x.9, jf. bilag 2) er der en rutineregistrering af hvert dokument, med angivelse af x (en elev i 98x) med indexering, som
kan genfindes i regnearket. Således kan hver enkelt elevs besvarelsesdokument identificeres i den videre registrering og databehandling.
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Den overvejende del af kommunikationen er inden for indholdskategorien Privat. I nedenstående
figurer udgør snack, der ikke er undervisningsrelateret, i de to første år 69% og i 3x 65%. På
figurerne er der angivet 4 kategorier, hvor ’Ej brug’ er for de elever, der ikke har angivet, at de
bruger den aktuelle kommunikationstype. ’UV-faglig’ og ’UV-praktisk’ angiver
undervisningsrelateret snack. Kategorien ’Privat’ angiver snack, der ikke er undervisningsrelateret.
I nedenstående figur er kategorien ’Ej brug’ lig med 0%, hvilket betyder, at der ikke er nogen
elever, der har angivet, at de ikke bruger snack, når det gælder kommunikationstypen x. Det skal
bemærkes, at denne delkomponenet af følgeforskningsdesignet ikke inddrager volumen og heller
ikke sted i betydningen, hvor mailaktiviteten finder sted. Det vil sige, at først når
følgeforskningsdesignets øvrige delkomponenter, der omhandler mailaktivitetsomfang, og hvor
denne finder sted, inddrages, kan der konstrueres et billede af snack i 98x, hvad angår elevernes
iagttagelse af volumen, sted, type og indholdskategorier.
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Figur 14. Kommunikationstype (x) og indholdskategorier, 1x og 2x
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Figur 15. Kommunikationstype (x) og indholdskategorier, 3x
Kommunikationstypen ’xx’ har et noget andet mønster, både hvad angår forholdet mellem
indholdskategorierne og mellem 1x og 2x og så i 3x. Der er således 16% af eleverne, der angiver, at
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de i 1x og 2x slet ikke anvender denne type, og i 3x er denne steget til 21%. Den
undervisningsrelaterede kommunikation, ’UV-faglig,’ er steget 5% i 3x (18%), mens eleverne
angiver, at ’UV-praktisk’ del stort set er den samme (15%). Den ikke-undervisningsrelaterede
kommunikation udgør den største del, men er i 3x faldet 11% til 46%.
16%

13%
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Ej brug
UV-faglig
UV-praktisk
Privat

14%

Figur 16. Kommunikationstype (xx) og indholdskategorier, 1x og 2x
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Figur 17. Kommunikationstype (xx) og indholdskategorier, 3x
Med hensyn til diskussioner ved brug af snack er elevernes angivelse af deres brug af dette ganske
minimalt. En tredjedel angiver, at de slet ikke bruger kommunikationstypen ’dx’, og de elever, der
bruger typen ’dx’, angiver, at det er ikke undervisningsrelateret. Elevernes angivelser viser således,
at deres pbc ikke bruges til diskussionsbaseret snack.
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Figur 18. Kommunikationstype (dx) og indholdskategorier, 1x og 2x
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Figur 19. Kommunikationstype (dx) og indholdskategori, 3x
Når elevernes angivelse af snack, hvad angår kommunikationstypen ’l/ll’ med fokus på
indholdskategorier (og ikke volumen i betydningen omfang), viser billedet, at omkring halvdelen af
disse mail drejer sig om ’UV-faglig’-kategorien, og omkring en tredjedel (i 3x 43%) drejer sig om
’UV-praktisk’-kategorien. Det vil sige, at eleverne angiver, at de anvender snack inden for
kommunikationstypen ’l/ll’ stort set udelukkende til undervisningsrelaterede aktiviteter. Flere elever
angiver, at de bruger denne kommunikationstype mere i 3x end de to foregående år. Der er således i
gennemsnit kun angivet, at 6% ikke anvender kommunikationstypen ’l/ll’ i 3x, hvor elevernes
angivelser inden for ’l/ll’ i 1x og 2x fortæller om et gennemsnit på 15%. Elevernes angivelser viser,
at der ikke foregår privat korrespondance mellem lærer og elever, med andre ord er
indholdskategorien ’Privat’ angivet til 0% i både 1x, 2x og 3x.
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Figur 20. Kommunikationstype (l/ll) og indholdskategorier, 1x og 2x
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Figur 21. Kommunikationstype (l/ll) og indholdskategorier, 3x
Den sidste kommunikationstype, eleverne har angivet som en type, de bruger, er ’p/a’, som drejer
sig om snack med alle andre end eleverne i 98x. Der er ikke angivet den store ændring i mønstret
over tid, faktisk er billedet af ’p/a’-snack nærmest identisk over den involverede tidsperiode. Med
andre ord benytter stort set alle elever denne type kommunikation (på nær 5%), og over 90% af
’p/a’-snack er angivet til at være i indholdskategorien ’Privat’. Det vil sige, at der ifølge elevernes
angivne iagttagelser ikke benyttes snack som ’netværk’ uden for 98x til at indfange
undervisningsrelaterede informationer. Eleverne angiver således ikke, at de tænker i aktualisering af
andre informationskilder i denne sammenhæng, når de arbejder med undervisningsrelaterede
aktiviteter.
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Figur 22. Kommunikationstype (p/a) og indholdskategori, 1x og 2x
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Figur 23. Kommunikationstype (p/a) og indholdskategori, 3x

2.12.2. Elevernes kommentarer til deres type- og kategoriangivelser
På spørgsmålet, er der noget, du synes, jeg skal vide, som ikke kommer frem i skemaet
(kommunikationstype og indholdskategoriangivelses-skemaet), svarer de fleste af de elever, der har
svaret på spørgsmålet (19 elever ud af 22), at det primært skyldes de fysiske omstændigheder, hvad
angår netstik - eller rettere mangel på samme, at mailaktiviteten har været større i de to første år i
gymnasiet.866
Formuleringer som, ”I 3x er der yderst få timer om ugen, hvor vi har netadgang”867, er typiske for
denne kategori. I nogle af elevsvarene868 er der tilføjet, at faldet i mailaktiviteten inden for typerne

866
867
868

bl.a. 3x.9.1, 3x.9.5, 3x.9.7, 3x.9.8, 3x.9.9, 3x.9.11, 3x.9.19
3x.9.1
bl.a. 3x.9.7, 3x.9.8, 3x.9.9, 3x.9.11, 3x.9.13
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’x’, ’xx’ og ’dx’ også skyldes, at det er ”nemmere at snakke sammen”869og ”en faldende interesse
for mails generelt”870. Ud over den kategori, som angår netstik, nævner nogle elever således, at
mailaktiviteten hvad angår typerne ’x’, ’xx’ og ’dx,’ er blevet mindre i 3x, fordi
interaktionskommunikationen foretrækkes, og at ’mailfascinationen’ er blegnet med tiden i
gymnasiet. Det skal nævnes, at netop ’x’-, ’xx’- og ’dx’-snack-billedet viser, at den private del, altså
den ikke undervisningsrelaterede, indtager en afgørende plads i både 1x, 2x og 3x, men også at den
ikke undervisningsrelaterede mailaktivitet er blevet mindre i 3x.
En elev skriver, ”Jeg har ikke så mange timer med den elektroniske klasse i 3x”871, og dette kan så
betyde, at der ikke er så meget socialt samvær i 98x som de to foregående år, hvor valgfagene ikke
fyldte så meget på skemaet, hvilket kunne betyde, at ’x’-, ’xx’- og ’dx’- snack’s volumen er
faldende.
Der er således flere mulige perspektiver for at se det dalende omfang af snack, og de fleste elever
vælger at angive manglende netstik som hovedbegrundelse med tillægsbegrundelser som mindre
mailfascination, nemmere med interaktionskommunikation og mindre socialt sammen i 98x.

2.12.3. Type og indhold, en sammenfatning
Elevernes brug af mailsystemet inden for det sociale system i 98x viser, at den private mailaktivitet
dominerer billedet. Både når der er tale om enkelte mails til en eller flere elever, og når det drejer
sig om flere mails inden for samme tema (tråde, der består af mindst tre mails), angiver eleverne, at
temaet overvejende er af privat art og ikke har faglig relevans, hvad angår undervisningsrelaterede
temaer. Med andre ord anvender eleverne i 98x primært mailsystemet til ikke undervisningsrelateret
snack. F.eks. skriver en elev følgende: ” At såfremt man vil foretage sig noget fagligt, så bruger
man ikke sin spand”.872
Mønstret er ikke ændret nævneværdigt over tid, der er således kun nogle få procents forskel mellem
snack i 1x og 2x i forhold til 3x. Fokuseres der på mailmønstret, hvad angår indholdskategorierne,
viser billedet, at eleverne sender lidt flere ’enkeltmails’ til hinanden i 98x, der har et fagligt indhold,
denne undervisningsrelaterede snack udgør ikke en markant ændring i billedet, idet der kun er tale
om 2% stigning i 3x. Med andre ord er der i elevernes angivelser en antydning af, at de iagttager, at
der produceres mere undervisningsrelateret snack i 3x, når det drejer sig om ’enkeltmails’ inden for
98x.
Eleverne bruger muligheden for at maile til flere elever i klassen i samme mail, specielt til private
mails. Den undervisningsrelaterede snack inden for denne kategori, er mail til flere elever (UV869

3x.9.7
3x.9.11
871
3x.9.11
872
3x.9.2, betegnelsen “spand” er synonym for pbc.
870
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faglig) svagt øget (5%) i 3x. Det samme gælder antallet af elever, der angiver, at de ikke bruger
denne mailaktivitet. Også her kan det iagttages, at der generelt er tale om, at det ikke er ændret
markant i forhold til de to første år.
Dette billede, hvad angår udvikling af relationerne mellem de specifikke indholdskategorier og de
angivne kommunikationstyper over tid, kan genfindes, når det drejer sig om mailbaserede
diskussioner. Men her viser billedet, at der er endnu flere elevangivelser, der fortæller, at
diskussionsfaciliteten ikke bruges. Snack-baserede diskussioner anvendes i meget få tilfælde til
undervisningsrelaterede formål. Mailaktiviteter omhandlende undervisningsrelaterede praktiske
forhold fylder relativt lidt i det samlede billede, hvilket nok ikke kan undre, eftersom de fleste
undervisningsrelaterede aktiviteter er bestemt som fag, tid, sted. Skema samt den dertil hørende
organisation af undervisningen efterlader ikke mange aktiviteter til denne kategorien.
Sammenfattende kan der ud fra elevernes angivelser konstrueres et billede af snack i det sociale
system, klassen, som viser, at der primært produceres ikke undervisningsrelateret kommunikation.
Mønstret, hvad angår sammenhænge i indholdskategorier og kommunikationstyper, er ikke ændret
markant, idet den private kommunikation i 98x er klart dominerende. Kommunikationsvolumen er
til gengæld ændret, idet eleverne giver udtryk for, at der er sket et markant fald i produktionen af
mails i 3x, primært forårsaget af manglende netstik i de undervisningslokaler, de modtager
undervisning i. Det betyder følgelig, at eleverne kæder antallet af netstik på skolen sammen med
kommunikationsproduktionsvolumen, dvs. omfanget af mails, hvilket med andre ord kan tolkes
som, at det primære sted for mailudveksling er på skolen og i de lokaler, hvori undervisningen er
skemalagt.
Denne stedafhængighed er gældende for såvel den ’interne’ 98x snack, men også når det angår
snack, hvor lærerne deltager, og her er det tydeligt, at eleverne ikke vælger kommunikation, hvori
lærerne deltager, som ikke drejer sig om undervisningsrelaterede temaer. En af eleverne skriver
kort”,man snakker ikke med lærerne om noget privat”,873 det skulle lige være om arrangementet
”Julefrokost”, som en elev giver som eksempel på indholdskategorien ’Privat’, når det drejer sig om
mailaktivitet med lærerne.874 Nogle elever angiver, at de i 3x anvender snack, hvori lærerne
deltager, i et større omfang.
Ifølge delkomponenten, kommunikationsvolumen og -type (bilag 25) er elev/lærerkommunikation
som nævnt relativt begrænset, hvilket skal medtænkes i det formulerede billede genereret af
delkomponenten kommunikationstyper og indholdskategorier.
Med hensyn til den kommunikation, eleverne i 98x deltager i, der ikke er rettet mod 98x, dvs. den
såkaldte private kommunikation, viser billedet, at stort set al kommunikation inden for denne type
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er af ikke undervisningsrelateret art, og at dette mønster ikke har ændret sig gennem årene. Med
andre ord benyttes muligheden for at bryde de ”tefalbelagte mure”875 ikke af eleverne ifølge deres
egne iagttagelser til at skaffe fagligt relevante informationer via mailsystemet uden for klassen.
Når disse konklusioner så er formuleret, skal der også formuleres nogle argumenter for, at billedet
kunne være anderledes.
Først skal tidspunktet for angivelserne bringes frem. Eleverne har i januar 2001 skullet tænke
tilbage på de to første år og derefter angive det nuværende billede, hvad angår
kommunikationstyper og indholdskategorier. Det drejer under alle omstændigheder om
efterrationaliseringer, hvor nogle af angivelserne har en noget længere tidshorisont
(erindringsforskydninger), hvorfor disse derefter ikke umiddelbart kan sidestilles. Jeg gør det
alligevel, fordi jeg er interesseret i elevernes ekspliciterede iagttagelser og ikke i ’facts’ (loglister
o.lign.), idet disse ikke her tillægges samme betydning som elevernes ekspliciterede tilgang til deres
pbc.
De præsenterede figurer, der er fremkommet på basis af registreringen af elevangivelserne (bilag 19
/3x.9) i et regneark, hvor kommunikationstyper og indholdskategorier er blevet sammenstillet, skal
tjene til en visualisering af teksten. Det drejer sig om gennemsnitlige mængdeangivelser, hvilket
udelukker en fokusering på den enkelte elev i 98x. Af ’råmaterialet’ kan ses, at der er få elever, der
afviger fra den typiske pbc-brug, hvad angår mailaktiviteten gennem den 2½ årige iagttagne
periode. Når det her primært drejer sig om at undersøge, hvad eleverne bruger mailfaciliteten til
med henblik på at kunne konstruere billeder at elevernes kommunikative aktiviteter i forbindelse
med undervisning og lærestrategier, har fokus her været på kommunikationen og ikke på det
psykiske system.
Der kan ud fra denne anskuelse konstrueres et billede af elevernes valg af typer af kommunikation
og indholdskategorier, og i hvilket omfang dette aktualiseres. Derud fra kan det så diskuteres,
hvilke betydninger dette billede kan have for en diskussion om lærestrategier inden for den valgte
ramme, dvs. 98x som socialt system. Jeg har valgt en sammenfatning, der fortæller, at den ’Private’
kommunikation inden for samtlige kommunikationstyper dominerer det undersøgte mailbillede, og
at undervisningsrelateret mailaktivitet er relativt begrænset. Der er dog en undtagelse, det gælder
elevernes kommunikation med en eller flere lærere, her er den ’Private’ kommunikation
fraværende.
Sidst skal selve informationsindsamlingen og -behandlingen bringes frem, idet variablen ’individuel
kommunikationsvolumen’ naturligvis er en iagttagerafhængig størrelse, og den %-vise angivelse
fortæller ikke noget om det absolutte antal mails, der er iagttaget. Med andre ord er selve omfanget
af mailaktiviteten ikke ens for de enkelte elever i 98x, nogle mailer meget, andre stort set ikke.
875
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Derfor er de enkelte elevers %-satser ikke sammenlignelige ud fra en absolut tilgang til materialet.
To elever kan således angive, at 50% af deres er undervisningsrelaterede mailaktivitet, hvor 50% i
det ene tilfælde drejer sig om få mails, idet denne elev sjældent anvender mailsystemet, mens den
anden elev sender 200 mails om dagen, hvorfor det absolutte antal er større. Også det har jeg
negligeret, fordi det interessante her ikke var antallet af mails, men hvilken betydning eleverne
tillægger pbc-anvendelsen, når det drejer sig om mailfaciliterne og ’mailmønstre’. Derfor er de
præsenterede ’lagkager’ godt nok et udtryk for 100%, men det drejer sig ikke om absolutte, men
relative størrelser. Det drejer sig om elevernes iagttagelser af samlet mailproduktion inden for
kommunikationstyper og indholdskategorier.

2.13. Tema: Klassedatabasefunktioner
Afsnittet er delt op i tre delafsnit, hvor første delafsnit fremlægger de mailbaserede svar fra elever
omhandlende elevernes svar på spørgsmålene til hvad, hvilke funktioner og hvor ofte bruges
klassedatabasen (bilag 22, spørgsmål 1-3), og hvor det andet delafsnit omhandler et tidsperspektiv,
hvad angår en udvikling af anvendelse af pbc i relation til undervisningen (bilag 22, spørgsmål 4-5).
Dette afsnit afsluttes med en præsentation af svarede på det nævnte spørgsmål, ’Er der noget du
synes jeg skal vide om…’. Det tredje afsnit vil sammenfatte de fremlagte informationer fra elever
baseret på de to første delafsnit.
2 lærere og 16 elever har via e-mail sendt deres svar til mig. På den baggrund har jeg valgt at
fokusere på elevernes respons og dermed i mindre grad bruge de to læreres information.
Elever og lærere har i oktober 2000 via mailsystemet fået tilsendt seks spørgsmål, som i deres
helhed er præsenteret i bilag 22. De første tre spørgsmål har primært en afklaringens karakter, i
forståelsen at det drejer sig om ’fakta’-spørgsmål vedrørende klassedatabasebrugen. De næste to
spørgsmål drejer sig om klassedatabaseanvendelsen i et udviklingsperspektiv, dvs., at
tidsdimensionen sættes i fokus i forbindelse med elevernes iagttagelser af deres brug af
klassedatabasen. Det sidste spørgsmål er, som i flere af de andre delkomponentopbygninger, et
forsøg på at inddrage informationer, som ikke er blevet tematiseret i delkomponentens formulerede
spørgsmål, men som elever henholdsvis lærere efterfølgende selv kan vælge at tematisere. Her er
det åbne spørgsmål, ’Er der noget, du synes, jeg skal vide om din anvendelse af klassedatabasen…’
suppleret med forslag, hvad angår antallet af kommunikationsbidrag inden for samme tema. Det
drejer sig her om en skelnen mellem henholdsvis såkaldt envejskommunikation, respons på en
enkelt mail, ’tovejs’-kommunikation og om ’dialogbaseret’ kommunikation, hvilket kræver mindst
tre mails i en tråd, dvs. inden for samme tema.
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Selve klassedatabaseopbygningen og enkelte eksempler på logbogsaktiviteter er præsenteret i bilag
23 som skærmdumps. Klassedatabasen876, som til daglig af lærere og elever kaldes logbogen, idet
det er denne funktion, der har overskygget andre mulige faciliteter i klassedatabasen, indeholder en
elektronisk lektiebog, som er omdrejningspunktet for kommunikationen, hvad angår snack i dette
regi. Lektiebogen bruges af lærerne til at meddele eleverne, hvad der skal læses, og hvilke opgaver
der skal afleveres. Derudover lægger nogle lærere referater af afviklede lektioner, opgaveløsninger
samt læsestof ind i digital form enten som tekst eller som links til tekst.
Ud over disse faciliteter, som samlet går under betegnelsen logbogen, har klassedatabasen en
facilitet, der giver elever og lærere mulighed for at lægge f.eks. elevproducerede tekster og power
point-præsentationer ind.
Det longitudinelle aspekt i denne delkomponent skal ses i forbindelse med elevernes (lærernes)
iagttagelser af deres klassedatabasebrug gennem de 2 1/3 af de tre år i det treårige gymnasieforløb,
som her har været genstand for iagttagelserne. Der er således tale om tilbageblik kombineret med
iagttagelse af nutiden, hvilket som tidligere nævnt ikke kan siges at indeholde den samme form for
efterrationalisering, idet erindringsforskydning bl.a. må forventes at spille ind. Delkomponenten er
alligevel valgt som en måde at kunne konstruere et billede af klassedatabaseanvendelsen over tid,
bl.a. fordi der ligger ekspliciterede elev- og læreriagttagelser fra følgeforskningsperiodens start.
Inspirationen til at medtage denne delkomponent i følgeforskningsdesignet er som nævnt hentet fra
andre delkomponenter og specielt fra ’art og omfangs’-undersøgelsen i 1x. (bilag 8), hvor
matricernes 4. række: ’Netkommunikation* (ej chat)’ giver eleverne mulighed for at angive
omfanget af denne snack-aktivitet. Angivelsen af: ’*’ refererer til elevens efterfølgende mulighed
for uddybende kommentarer, om ’hvad du regner for netkommunikation’. I denne undersøgelse og i
de efterfølgende mundtlige spørgsmål fremgår det af elevsvar, at flere af eleverne ikke iagttager
klassedatabasen som værende netkommunikation, hvorfor klassedatabasen ikke indgår i deres
angivelser af pbc-brug i den anvendte matrix, hvor rækkerne tilsammen skulle udgøre de
muligheder, eleverne har for programmelanvendelse og dermed også for netkommunikation, hvilket
indebærer, at også klassedatabasen skulle figurere i elevernes anvendelsesbeskrivelse i matricen.

2.13.1. Klassedatabasen, til hvad, hvilke funktioner og hvor ofte?
På spørgsmålene, om hvad eleverne bruger klassedatabasen til, svarer alle elever, at de primært
bruger den som ”lektiebog”: ”Jeg bruger den som lektiebog, en lektiebog som jeg ikke selv fører,
men som læreren fører for os, og som jeg ikke skriver i.”877

876
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Betegnelsen klassedatabase vil her blive brugt som samlebetegnelse for samtlige faciliteter. Logbogen som af lærere og elever iagttages som
synonymer er således inkluderet i betegnelsen klassedatabasen.
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Det drejer sig således om en ’meddelelsesfunktion’, der ikke nødvendiggør en skriftlig elevaktivitet,
idet læreren er pennefører i elevernes snack-baserede lektiebog. Lærerne vælger information og
meddelelse, og eleverne kan vælge at selektere forståelse, men kan også lade være med at tilkoble
sig kommunikationsenhedens første to selektioner. Det giver flere muligheder for handlen. Hvis
eleven vælger at koble sig til kommunikationen via en forståelsesselektion, så er der i princippet
uendeligt mange muligheder for valg af forståelse af meddelelsen. Dette er ikke specielt
sandsynligt, idet lektiebogen er ’klar og indforstået kommunikation’, som f.eks. konkrete
opgaveangivelser og læsestykker i ’bogen til faget’ (bilag 23).
Der foreligger også den mulighed, at eleverne har valgt tilkobling, selektion af forståelse, men ikke
’handler derefter’. F.eks. vil det kunne iagttages i en efterfølgende undervisningssammenhæng i
skolen, hvor det sociale system har svært ved at opretholde sig selv, idet der ikke kommer nye
bidrag til temaet, fordi en del af eleverne ikke har noget at bidrage med, da de har valgt ikke at læse
og producere opgavebesvarelser. En anden konsekvens kunne være, at kommunikationen ikke kan
holde sig til temaet, fordi bidragene i for stort omfang ikke beriger det aktualiserede tema.
Eleven kan som nævnt også vælge ikke at koble sig til kommunikationens to første selektioner
medieret i klassedatabasen, ved f.eks. ikke at åbne denne funktion på deres pbc, hvilket
efterfølgende har nogle konsekvenser, idet informationerne er til rådighed, og forventningerne til
eleverne fra lærernes side er, at klassedatabasens meddelelser fra lærerne læses af eleverne: ” Det
gør, at man ikke har nogen god undskyldning for ikke at lave lektier”.878
Forventningerne til elev- og lærerroller og forvaltningen af disse er der i den forstand konsensus
om. Lærernes forventninger til eleverne og omvendt ligger implicit til grund for de ekspliciterede
iagttagelser. Med andre ord, eleverne ved, at det forventes af dem, at de læser, hvad lærerne skriver
i klassedatabasen, og at eleverne handler derefter, f.eks. afleverer de meddelte skriftlige opgaver på
den meddelte dato i en specifik lektion. Lærerne ved, at eleverne forventer, at de har det faglige og
undervisningstilrettelæggelsesmæssige overblik og dermed kan føre eleverne ’sikkert i havn’.
Rollefordelingen er i den forstand uden konflikter, idet elev- og lærerrollerne er klart definerede
inden for den organisatoriske ramme.
Ud over denne funktion indeholder klassedatabasen som nævnt indledningsvis også muligheden for
at lægge diverse tekstprodukter ind:
”I klassedatabasen, eller logbogen som vi kalder den, læser vi hvilke lektier
vi har for. Her lægger lærerne opgaver og spørgsmål ind. Nogle lærere
skriver også, hvad vi har snakket om i timerne. Vi har kun i to projektforløb
selv skrevet noget i klassedatabasen. Det er ikke noget vi bruger så tit”879
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Der har været forsøgt etableret snack-baserede diskussionsfora, men dette initiativ har så at sige
ikke været bæredygtigt, hvilket kan skyldes mange og komplekse sammenhænge, som f.eks. valg af
tilrettelæggelse af faglige forløb, rammer for anvendelse af virtuelle rum, deltagerforudsætninger,
lærer- og elevroller, vedligeholdelsesprocedurer og andre rutiner, der kan bidrage til opretholdelse
af et socialt system baseret på snack. En diskussion af disse sammenhænge og de enkelte parametre,
der kan indgå, skal ikke foregå her, idet det konkrete genstandfelt ikke har kunnet stille sig til
rådighed inden for dette område. Sagt med andre ord er den pbc-baserede undervisning, som her er
genstandsfeltet organiseret i interaktionssystemer som tilstedeværelsesundervisning.
”I starten af 1.g forsøgte vi at bruge chatten som diskussionsrum, men det
var besværligt og upraktisk, og vi vil meget hellere diskutere rigtigt, når vi
nu alligevel sidder i klassen sammen. At benytte et klassechatrum
hjemmefra er umuligt, da vi meget sjældent er på nettet (og slet ikke på
samme tid).”880
Elevernes iagttagelser af muligheden for opretholdelse af kommunikationen i virtuelle fora er i
nærværende kontekst ikke succesfulde, hvilket begrundes med, at når der også er mulighed for at
koble sig til en interaktionskommunikation, så er det at foretrække. Interaktionssystemerne, der er
fundamentet i gymnasieskolens organisering, udgør i undervisningsrelaterede sammenhænge ifølge
eleverne et bedre tilbud end snack-baserede diskussionsfora. Her kan refereres til den anvendte
kommunikationsteori, der i lighed med elevernes ekspliciterede iagttagelser lægger vægt på, at
sandsynligheden for opretholdelse af kommunikationen hænger sammen med viften af
iagttagelsespunkter, der stiller sig til rådighed for en mulig tilkobling (forståelsesselektion) og
efterfølgende e-tilkobling, og at en snack-baseret kommunikation ikke tilbyder denne vifte. At der
med tiden kan udvikles et avanceret snack-baseret sprog i betydningen, at dette kan ’kompensere
for’ brugen af de i interaktionssammenhænge anvendte sanser, og dermed en form for alternativ
vifte af iagttagelsespunkter, er ikke udelukket, det er bare ikke situationen i skrivende stund.
Mange elever fortæller, at den snack-baserede lektiebog (klassedatabasens hovedfunktion) ikke er
den eneste lektiebog, de anvender, og flere fortæller, at anvendelsen af den snack-baserede
lektiebog er blevet overtaget at en traditionel papirbaseret lektiebog:
I 3.g har vi mange læse-lektier, så der er mange, der vælger at kombinere
databasen og lektiebog. På den måde slipper man for at skulle tænde
computeren bare for at se, hvad man skal læse til næste dag.”881
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Argumentet går på, at det er besværligt primært af to årsager, den ene drejer sig om, at det tager tid
at tænde maskinen og logge sig på klassedatabasen, primært når det drejer sig om stedkategorien
hjemme, og den anden drejer sig om, at der i klasselokalerne er et begrænset antal netstik, hvilket
kræves for at få acces til klassedatabasen.882
Derudover er der argumenter, der mere angår den enkelte elevs iagttagelser, som f.eks. kan være, at
det giver et ”større overblik” at skrive lektierne i den papirbaserede lektiebog.883
Alle elever angiver, at de anvender lektiebogen (klassedatabasen/logbogen) hver dag: ”Alle dage,
hvor jeg er i skole og laver lektier”884 undtagen en enkelt elev, som bruger den ”1 gang om
ugen”.885
De to lærerbesvarelser, der er til rådighed for denne delkomponent i følgeforskningsdesignet,
lægger sig tæt op ad elevbesvarelserne. De angiver således også, at de bruger klassedatabasen
dagligt, og de af eleverne angivne funktioner nævnes ligeledes som de væsentligste.

2.13.2. Klassedatabasen, et forandringsperspektiv
På spørgsmålet, om brugen af klassedatabasen har ændret udbyttet af undervisningen og vilkårene
for at deltage i undervisningen og i givet fald hvordan (bilag 22, spørgsmål 4), giver eleverne
udtryk for en vis uenighed. Der er således 6 elever886, der ikke mener, at klassedatabasen ændrer
vilkårene og deres udbytte af undervisningen, mens 10 elever angiver, at klassedatabasen kan have
betydning i denne sammenhæng.
Blandt de elever, der ikke angiver, at de har iagttaget, at deres vilkår og udbytte har forandret sig
med en undervisning, der er baseret på klassedatabaseaktiviteter, er argumenterne for tre elevers
vedkommende ikke ekspliciterede i særlig grad887, og en enkelt elev skriver : ”Nej, idet jeg faktisk
ikke bruger den”888. En elev svarer, at logbogen kan erstattes af kendte former for
informationsacces, og at fordelene kan lokaliseres til, at informationer ”sjældent bliver væk på
computeren”.889 En anden elev tillægger ikke muligheden for at få overblik over afviklede
undervisningsforløb og dermed at kunne se et fagligt forløb i en helhed større betydning i
forbindelse med deltagelsen i undervisningen: ”Det er selvfølgelig en fordel, at man kan læse, hvad
man har for, hvis man til en time har været forhindret i at møde. Men jeg vil ikke sige, at det har
ændret mit udbytte af undervisningen”. 890
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Det kan der så være flere grunde til, f.eks. at eleven ikke har tænkt sig at forberede sig, hvis
vedkommende har været fraværende, eller at eleven mener, at det ikke er nødvendigt at forberede
sig, fordi han/hun alligevel godt kan følge med på et for eleven acceptabelt niveau. Der har ikke
været mulighed for at gå videre med en argumentationsfølge i denne sammenhæng, idet eleverne
ikke har ekspliciteret deres bevæggrunde for de angivne iagttagelser.
Flere elever argumenterer for, at klassedatabaseanvendelsen har haft betydning for dem i
forbindelse med ’at blive holdt til ilden’. ”Det har givet mig mulighed for altid at vide, hvad jeg har
for. Og på den måde tror jeg, at jeg får lavet lidt flere lektier end ellers?”891
Nogle elever nævner, at muligheden for at se lærerløsninger på opgaver hjælper dem til selv at løse
de af lærerne stillede opgaver: ”Det er da en fordel, at læreren kan lægge filer ind, som fx opgaver
eller eksempler i matematik, som vi har stor glæde af. ”892
Dette uddybes af en anden elev med en argumentation, der går på, at undervisningen dermed i større
omfang kan undgå at ekskludere visse elever. Eleven starter med at svare på spørgsmålet, om
brugen har ændret vilkårene for deltagelse i og udbyttet af undervisningen på følgende måde:
”I første omgang ville jeg svare nej for undervisningen er stadig den samme
og det er det samme vi skal lære som de andre klasser. Det er på en måde en
praktisk ting – smart med en elektronisk kalender – og dog – der er måske
flere gode ting…Der er visse ting ved klassedatabasen, der kan hjælpe ret
meget i indlæringsprocessen. Det er en god ting, at læreren lægger
eksempler ind i logbogen. På den måde kan de, der ikke er så hurtige til at
forstå fx et emne i matematik bruge ekstra tid derhjemme på – vha. lærerens
eksempler – at få ekstra træning og lære, hvad emnet går ud på. Det er altså
til gavn for de gode i klassen på den måde, at læreren ikke behøver at
gennemgå det hele på klassen og for de lidt dårligere som har en ekstra
chance for at følge med”893
Dette kan tolkes som et udtryk for, at den undervisningsmæssige kommunikation ideelt set, -’ideelt’
i betydningen at de elever, ”der ikke er så hurtige”, benytter lærerens opgaveeksempler og giver sig
selv mulighed for ”ekstra træning” - kan forløbe på et relativt højere fagligt niveau, idet
elevbidragene til det aktuelle faglige tema i højere grad kan synkroniseres. Der er således i
princippet en større mulighed for, at alle elever kan bidrage til undervisningens tema. I en
sidebemærkning i denne forbindelse skal det nævnes, at denne skelnen mellem ”de, der ikke er så
hurtige” og ”de gode i klassen” set i relation til pbc-baseret undervisning er et forskningsfelt i sig
selv. I nærværende sammenhæng kan der vælges at udlede følgende om pbc-anvendelse i forhold til
891
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de ekspliciterede elevattributioner: at en pbc kan stille sig til rådighed som en form for ’maskinel
lærersurrogat’ for ”de, der ikke er så hurtige”, således at de muligvis kan medvirke til at kvalificere
det faglige niveau i den undervisningsmæssige kommunikation. ”De gode i klasse” vil med denne
logik hen ad vejen kunne blive alle elever i klassen, og dermed ville den undervisningsmæssige
kommunikation have tilnærmelsesvis optimale vilkår, hvad angår fagligt niveau. Der kan dog også
foretages andre forskelsmarkeringer, som f.eks. at fokusere på vilkårene for deltagelse i
undervisningen for ”de, der ikke er så hurtige”, hvor mere problematiske forhold omkring det at
være elev overladt til at lære uden for skoletid med sin pbc som ’støttemaskine’. Men som nævnt
ligger der inden for forskelsmarkeringen ”de, der ikke er så hurtige”/”de gode i klassen” et
forskningsprojekt i sig selv.
En elev fremhæver, at lærernes referater af afviklede lektioner vil hjælpe med at give overblik bl.a. i
forbindelse med eksamensforberedelse.
”Nogle lærere er endda så super gode at lave små referater af, hvad der er
blevet lavet i timen, så man hele tiden kan se det samlede forløb – og det er
virkelig lækkert, når man skal til at repetere, for så kan man hurtigt skaffe
sig et overblik over, hvornår vi nu egentlig lavede de forskellige ting – og
om man har husket de vigtigste ting.”894
Her er der ikke tale om iagttagelser af den konkrete daglige undervisning, idet eleven har
aktualiseret koden for uddannelsessystemer (god/dårlig (eksamen)) som det overordnede i denne
sammenhæng, med andre ord det drejer sig om at opnå gode karakterer til eksamen.
Eleverne udtrykker i overvejende grad, at de ikke har iagttaget afgørende forandringer i udbytte af
undervisning, eller at vilkårene for at deltage i undervisningen er ændret med brugen af
klassedatabasen, men at det er en fordel at vide, hvor lektier, opgaveeksempler og lektionsreferater
kan læses, og at det kan betyde, at de kan vælge at være forberedte og få afleveret skriftlige opgaver
til tiden.
På spørgsmålet om eleven har iagttaget en forskel i brugen af klassedatabasen gennem
gymnasietiden og i givet fald hvordan (bilag 22, spørgsmål 5), giver de fleste ekspliciterede
eleviagttagelser udtryk for, at der ikke er markant forskel.895 :”Nej, det ved jeg såmænd ikke. Jeg
synes ikke, at jeg har mærket den store forskel”896. Andre elever begrunder dette med brug af
papirbaseret lektiebog: ”Nej, det er der ikke, jeg har alle årene suppleret med en normal lektiebog,
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da der ikke bruges klassedatabase i vores valgfag”897, som igen begrundes med, at flere lærere ikke
benytter klassedatabasefaciliterne.
”Efterhånden som jeg igennem 1.g og starten af 2.g fandt ud af hvor smart
det egentlig er med klassedatabasen begyndte jeg at bruge den mere og
mere. Det er dog blevet sådan, at jeg i den senere tid er begyndt at skrive
mine lektier op i min kalender, da nogle lærere ofte glemmer at skrive
lektierne i logbogen eller glemmer at opdatere det, der står i den.”898
Dette argument, hvad angår fravalg af klassedatabasebrug, er brugt af flere elever. 899 Der er flere
elever, der angiver, at de bruger databasen mindre i 3x end de to forgående år.900 Dette kan tolkes
som et udtryk for, at en klassedatabase skal bruges af samtlige lærere, der er knyttet til 3x, for at den
er tilpas attraktiv på netop dette funktionsområde. En sådan tolkning kan så at sige få organisationen
til at lade sig forstyrre (perturbere), idet der på et taktisk, strategisk og operationelt niveau kan
iagttages kommunikation og handlinger om temaet. Dette kan afføde valg af f.eks. ny IT-strategi,
som igen kan afføde organisatoriske ændringer, som igen kan afføde ændrede vilkår for deltagelse i
undervisningen.
Ingen elever angiver, at de har iagttaget, at de bruger klassedatabasen mere år for år, hvilket kan
have sin forklaring i de anvendte hovedfunktioner. Eleverne giver ikke selv specifikke begrundelser
for dette.
Det sidste spørgsmål, eleverne er blevet præsenteret for, handler om elevernes iagttagelse af
anvendelser, som ikke er blevet nævnt i de foregående spørgsmål, det drejer sig om det åbne
spørgsmål: ’Er der noget, du synes jeg skal vide om din anvendelse af klassedatabasens
kommunikationsart’. Som inspiration til eleverne er der tilføjet nogle eksempler på
’kommunikationsart’, hvilket handler om, at antallet af mails inden for et tema kan kategoriseres
som ’envejs-’, ’simpel tovejs-’ og ’dialogbaseret’ snack (bilag 22, spørgsmål 6). Disse kategorier
indeholder henholdsvis en mail (meddelelse), to mails om samme emne og minimum tre mails om
samme emne.
Envejskommunikation er f.eks. den situation, hvor lærerne meddeler lektier, opgaver, osv. At der
rent faktisk er tale om kommunikation, er ikke sikkert, idet eleven ikke nødvendigvis vælger
forståelse, hvilket er et krav for, at der kan være tale om en kommunikationsenhed. Læreren kan
således godt vælge information og meddelelse, uden at det af den grund rent definitorisk kan kaldes
en (envejs)kommunikation. Når der er tale om såkaldt ’simpel tovejs’-kommunikation, er det en
situation, hvor f.eks. en lærer sender en meddelelse, som en elev så svarer på, og når der er tale om
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dialogbaseret kommunikation, drejer det sig f.eks. om, at den ’simple tovejs’-kommunikation
fortsætter, ved at læreren igen sender en mail som respons på elevens mail til denne lærer.
Af de ovenstående ekspliciterede eleviagttagelser fremgår det tydeligt, at klassedatabasen primært
bliver brugt som ’envejskommunikation’, eller rettere som udbredelsesmedie i form af
meddelelsesmedie, hvis intention er at fortælle elever, hvad de skal lave for på kvalificeret vis at
kunne deltage i undervisningen. Der er i den forstand tale om et styringsredskab, som lærerne
bruger til give eleverne mulighed for at kunne deltage i undervisningen, som de har planlagt denne.
Der er ikke etablerede virtuelle diskussionsfora i klassedatabasen som alternativer til
interaktionssystemerne. Dette bærer elevernes svar på spørgsmålet præg af, idet 5 elever har valgt
ikke at svare på spørgsmålet901, og 4 elever har udtrykt vanskeligheder ved at se relevansen af
spørgsmålet902. En elev skriver:
”Jeg tror ikke, at du helt har forstået, hvad vi bruger loggen til. Den bruges
kun til lektier, opgaver (som sættes ind og derfor ikke behøver at blive
uddelt i papirform) og (i matematik) løsninger til forskellige opgaver. Det er
lærerne, der skriver noget”903
Resten af eleverne904 nævner i overensstemmelse med ovenstående, at det drejer sig om såkaldt
envejskommunikation. En enkelt elev foreslår, at der udvikles andre rutiner:
”Ja, jeg synes den er envejs. Kun lærerne bruger den. Jeg kunne godt tænke
mig, at vi brugte den lidt mere til at udveksle notater. I f.eks. Oldtid skriver
vi ufattelig mange notater. Hvis man ikke skulle skrive alle de notater kunne
man måske følge lidt mere med i debatten. Det kunne man, hvis man skiftes
til at skrive notater. Altså vi udnytter ikke vores muligheder optimalt”905
Lærerne mener ikke, at klassedatabasen har ændret undervisningen nævneværdigt, men at det letter
praktiske problemer med at få meddelt alle elever, hvad der er planlagt i undervisningsmæssig
sammenhæng:
”Logbogen fjerner besværet med at sikre, at alle har informationerne. Og
fraværende kan bedre få informationerne. Og noter, opgaveeksempler mv.
kan udleveres i langt større omfang, omkostningsfrit og med mindre besvær.
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Det er også let at overføre fra et hold til det tilsvarende niveau samme år
eller et andet år”906
Der er således ikke diskrepans mellem de ekspliciterede elev- og læreriagttagelser, hvad angår
klassedatabasefunktioner, anvendelsesomfang, undervisningsfacilitering og udvikling af
klassedatabasefunktionsanvendelse fra 1x til 3x.

2.13.3. Klassedatabasen, en sammenfatning
Elever og læreres ekspliciterede iagttagelser af klassedatabaseanvendelsen i relation til
undervisningen kan karakteriseres som et digitalt udbredelsesmedie, et meddelelsesmedie fra
lærerne til eleverne. Det har ifølge lærere og elever ikke ændret undervisningen eller vilkårene for
at deltage i undervisningen som sådan i nævneværdig grad og heller ikke set i et
udviklingsperspektiv fra 1x til 3x. Elever og lærere angiver, at de stort set bruger klassedatabasen
dagligt.
En enkelt elev beskriver dog potentielle muligheder for at kvalificere undervisningens
kommunikation, hvad angår fagligt niveau. Dette går ud på, at ”de, der ikke er så hurtige” kan
anvende klassedatabasen uden for den konkrete daglige undervisning, via selvstudium, således at
deres faglige niveau højnes. Den klassebaserede undervisning vil på den baggrund kunne tilgodese
”de gode elever,” og dermed vil det faglige niveau i undervisningen stige, da alle elever arbejder
hen mod samme niveau. Følgeforskningsdesignets øvrige delkomponenter bidrager i denne
sammenhæng med informationer i form af eleviagttagelser, der giver udtryk for, at de potentielle
selvstudiemuligheder, en pbc i denne sammenhæng stiller til rådighed, ikke aktualiseres i større
omfang.
Lærerne udtrykker tilfredshed med udbredelsesmediets effektivitet, idet alle elever kan nås i
betydningen, at alle elever har haft mulighed for at koble sig til lærerens meddelelse. Nogle elever
bruger klassedatabasens lektiebog parallelt med en papirbaseret lektiebog. Flere elever giver udtryk
for, at i fag, hvor lærerne skriver resumé af tidligere undervisningsforløb, læses disse
forløbsresuméer, typisk i forbindelse med fravær.

2.14. Tema: Et tilbageblik, pbc-anvendelse og eksamen
Den sidste opgave, eleverne i 98x har fået, handler om pbc-brug i forbindelse med den sidste
eksamensperiode. (bilag 13) Eleverne har i forbindelse med afslutningen af deres eksamensforløb,
juni 2001, skullet beskrive, hvad de har brugt deres pbc til i denne sidste eksterne evaluering.
Opgavetekst og de efterfølgende elevsvar er mailbaserede, og 12 elever ud af 22 elever har valgt at
906
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maile deres svar. Denne svarprocent er den absolut laveste i forbindelse med
følgeforskningsdesignets informationsindsamling.
Eleverne giver alle på nær en enkelt907 elev udtryk for, at de har brugt noterne i de fag, de har været
til eksamen i. Nogle har valgt at skrive noterne ud908, fordi det var mere ”overskueligt”909, mens
andre har valgt at læse fra skærmen. Alle elever har brugt deres pbc i forbindelse med de skriftlige
prøver. Nogle elever nævner, at de har brugt et multimedia leksikon i forbindelse med de skriftlige
og mundtlige prøver.910 En enkelt elev nævner, at hun har brugt internettet til at ”finde referater og
gode fortolkninger til de tekster, vi har opgivet”911 og ”Postsystemet”, da der var en del notater, jeg
manglede. Her var det nemt at skrive en mail rundt til en og høre om hun havde de notater, jeg
skulle bruge.”912
Nogle elever fortæller, at de har computeren tændt, når de læser 913.”Jeg har ikke brugt min
computer så meget her i eksamenstiden, men den har alligevel været tændt hele dagen”914 og at det
bliver en sorgens dag, når den skal afleveres.915 ”Men det er også nu, jeg kan mærke, hvor afhængig
jeg er blevet af en computer, når jeg tænker på, at den snart skal afleveres.”916
Computeren er ifølge elevteksterne primært brugt til de skriftlige eksaminer (matematik, dansk og
engelsk) som skrive-, regne- og ordbogsfunktion, og i forbindelse med de mundtlige eksaminer er
computeren brugt til gennemlæsning af notater. Enkelte elever har valgt at bruge leksikon CD-rom,
og en enkelt elev har valgt at nævne internettet i forbindelse med forberedelsen til de mundtlige
eksaminationer.
I forbindelse med eksamen og eksamenspræstationer kan det her nævnes, at der inden for de enkelte
fag ikke er tale om, at elever i pbc-klasser klarer sig markant bedre end andre elever i gymnasiet.
Ser man på studentereksamensgennemsnit for elever i pbc-klasser og for alle andre elever, der har
taget en studentereksamen i tidsrummet 1998-2001, er der tale om stort set samme snit. Det skal i
denne sammenhæng nævnes, at der er tale om en absolut karakterfordeling, jvf.
Undervisningsministeriet, 1995c, §2, og at alle elever, også elever i pbc-klasser, går til den samme
studentereksamen, dvs. fag og prøveformer er identiske på landsplan med én undtagelse for
eleverne i pbc-klassen. Prøveformen i skriftlig matematik er ændret i pbc-klasser med forsøgsstatus,
hvilket betyder, at der i dette fag er udarbejdet et særligt sæt eksamensopgaver til eleverne, hvor de
fleste delopgaver er identiske med det normale sæt, men hvor der er enkelte nye opgaver (hvor ITanvendelse medtænkt).
907
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Rektor H. Vangsgaard formulerer dette forhold som følger:
”Vedrørende karakterer kan det slås fast, at de elektroniske elever får en
studentereksamen, der ikke adskiller sig signifikant fra andre klasser her på
skolen.”917
Der er således ikke tale om markante udsving, når der anlægges et karakterperspektiv baseret på
studentereksamenskarakterer opnået inden for gældende lov- og bekendtgørelsesrammer.918

2.15. Den empiriske undersøgelse, en sammenfatning
Grundlæggende er der i behandlingen af de indsamlede informationer skelnet mellem pbc’en
iagttaget som en maskine, - et redskab, - og pbc’en iagttaget som et udbredelsesmedie, hvad angår
elevernes ekspliciterede iagttagelser af deres pbc-anvendelsesperspektiv. Der ud over er der skelnet
mellem undervisningsrelateret pbc-brug og ikke undervisningsrelateret pbc-brug.
Det generelle billede af elevernes iagttagelser af deres undervisningsrelaterede pbc-brug kan
beskrives som primært et skriveredskab. I fag som fysik og specielt intensivt i matematik anvendes
pbc’erne som et regneredskab, heri inkluderet simulerings- og tegnefunktioner. I sprogfagene
anvendes desuden ordbøger til ’afleveringsproduktioner’ og i forbindelse med interaktionsbaseret
undervisning. Omfanget af fagspecifikke programpakker har været dalende gennem de tre år, 98x
har gået i gymnasiet. Faget matematik indtager i den sammenhæng en særstilling, idet
undervisningen i dette fag er baseret på brugen af fagspecifikke programpakker.
Den snack-baserede logbog/klassedatabasen har gennem de tre år, eleverne har gået i gymnasiet,
været et omdrejningspunkt for lærernes meddelelser til eleverne, primært omhandlende kommende
lektier, det vil sige meddelte informationer med tilknyttede forventninger om elevforberedelse til
undervisning i interaktionssystemet, ’klassen’, og meddelte informationer hvad angår forventninger
til datospecificerede afleveringer af diverse elevproducerede opgavebesvarelser.
Når der er tale om undervisningsrelateret pbc-brug, anvender eleverne hovedsageligt deres pbc som
et skrive- og regneredskab. Der er i mindre omfang tale om, at eleverne iagttager deres pbc som et
udbredelsesmedie. Når dette er tilfældet, drejer det sig oftest om logbogsaktiviteter samt brug af
elektroniske ordbøger og sekundært om fagspecifikke programpakker og net-anvendelser.
Pbc-anvendelsesomfanget er successivt reduceret gennem de tre år, hvad angår pbc-anvendelsen
inden for stedkategorien ’hjemme’. Specielt er der i 3x tale om mange ”læselektier”, hvilket ifølge
917
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elevernes ekspliciterede iagttagelser har betydet, at ’hjemme’ bruges maskinen primært som skriveog regneredskab i forbindelse med diverse opgaveproduktioner.
Når det drejer sig om stedkategorien ’i skolen’, og når det drejer sig om undervisningsrelateret pbcbrug, kan samme mønster genfindes set i et treårigt perspektiv, i den forstand at det primært er
skrive- og regnefunktionerne, der aktiveres og i mindre grad udbredelsesmediefunktionen.
Eleverne giver således udtryk for, at pbc’en er uundværlig som skrive- og regne-/graftegne-redskab,
men tillægger ikke deres pbc samme betydning, når det drejer sig om den undervisningsrelaterede
snack. Her er der tale om et meget begrænset anvendelsesomfang, idet logbogsfunktioner ikke er
inkluderet, da eleverne ikke iagttager logbogsfunktionen som kommunikation, men blot som
meddelelser fra lærere til elever.
Pbc’ens immanente multifunktionalitet er, når det drejer sig om undervisningsrelateret pbc-brug,
primært reduceret til en skrive- og regnemaskine samt til opslagsværk, hvad angår de elektroniske
ordbøger samt lektieformidling. Traditionelle redskaber og udbredelsesmedier har så at sige fundet
deres ’digitale form’. Måden at iagttage en pbc på kan i den sammenhæng sidestilles med gængse
redskaber blot ’tilsat strøm’. Således er diverse skriveredskaber som f.eks. blyanter og kuglepenne
erstattet af tekstbehandlingsprogrammel, diverse regneredskaber erstattet af ’regneprogrammel’,
papirbaserede ordbøger erstattet af elektroniske ordbøger og tavle og ’manuelle lektiebøger’
erstattet af en lærerproduceret ’lektiebog’ i en digital form. Pbc’en fremstår i denne sammenhæng
som redskab og medie, der giver elever og lærere mulighed for hurtigere at få skrevet og regnet de
af systemet krævede opgaver. Der ud over fungerer deres pbc som en ’informationsbase’, hvor
informationer er strukturerede i hierarkier med mappesystemer og lignende, hvilket ifølge eleverne
er en væsentlig egenskab, som de gængse papirbaserede medier ikke kan tilbyde. Med andre ord
iagttager eleverne deres pbc som en uundværlig ’elektronisk A4-mappe’, hvor temaer fra gamle
noter kan reintroduceres og dette uden at skulle gennem tidskrævende søgeprocedurer, som det ville
være tilfældet, hvis det drejede sig om manuelle mapper og papirbaserede håndskrevne noter.
Når det drejer sig om den ikke undervisningsrelaterede pbc-anvendelse, er der tale om et andet
billede, idet der her primært er fokus på pbc’en anvendt som udbredelsesmedie. Internet og diverse
mailsystemer er her aktualiseret i en langt højere grad. Eleverne mailer, chatter, spiller og surfer i et
omfang, der adskiller sig markant fra tilsvarende pbc-anvendelser, når det drejer sig om
undervisningsrelaterede sammenhænge. Til dette billede skal tilføjes, at de nævnte aktiviteter
foregår, når eleverne er i skole og ofte i undervisningen. Der er således tale om flere
’paralleltkørende’ sociale systemer, hvor eleverne så at sige hopper ind og ud af de mulige sociale
systemer. Ifølge eleverne kan de fleste kun rette opmærksomheden mod én kommunikation, hvilket
betyder, at der vælges og dermed også fravælges socialt system fortløbende i undervisningen.
Deltagerne i snack-baserede sociale systemer (’spil’ er i denne sammenhæng medtaget) kan på
handlingsniveau iagttages af det parallelt kørende interaktionssystem, det vil sige den
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undervisningsmæssige kommunikation. Deltagerne i dette interaktionssystem har mulighed for
synkront at kunne iagttage kommunikationstilknyttede handlinger relateret til snack-baserede
systemer. Disse to aspekter, opmærksomhedsaspektet og de ikke undervisningsrelaterede
handlinger, iagttages af eleverne som ikke faciliterende den undervisningsmæssige kommunikation.
De snack-baserede sociale systemer har andre muligheder, hvad angår temavalg, også når det drejer
sig om ’parallelt kørende’ kommunikation i et interaktionssystem, som her typisk er en
klassebaseret interaktionssammenhæng, det vil sige i den traditionelle organisering af
undervisningen. Et undervisningsrelateret interaktionssystem vælger oftest ét tema, der forsøges
fastholdt og udfoldet, mens der i ikke undervisningsrelaterede kommunikationer, som flertalsformen
indikerer, er tale om, at den enkelte elev i princippet kan aktualisere temaer i en ikke begrænset
mængde af muligheder, uafhængigt af det i undervisningen valgte tema. Nogle elever vælger
således at gå på nettet for f.eks. at læse dagens nyheder, finde billige rejser, læse, sende post,
downloade, spille spil osv., hvilket ikke iagttages som faciliterende den undervisningsmæssige
kommunikation.
Eleverne angiver, at de overvejende anvender mailfunktionerne til ikke undervisningsrelaterede
aktiviteter, og at dette gælder mailaktiviteter inden for det sociale system, 98x (eleverne i 98x) og
uden for 98x (’privat’/’andre’). Når det drejer sig om de enkelte typer af kommunikation, angiver
eleverne, at de sjældent anvender muligheden for at diskutere i længere tekstsekvenser via
mailsystemer (kræver minimum tre mails i en tråd), men at det oftest er en enkelt kort meddelelse
(max 5 linier), der kan iagttages.
Når der skelnes mellem kommunikationstyper (’x’,’xx’,’dx’, ’l/ll’, ’p/a’ osv) og indholdskategorier
(’UV-faglig’, ’UV-praktisk’ og ’privat’), er der over den iagttagede treårige periode ikke sket
betydelige ændringer af elevernes mailaktivitetsmønster. Mailvolumen er ændret i den forstand, at
den skemalagte undervisning i 3x er blevet afviklet i relativt flere lokaler uden netstik til alle elever,
hvilket har betydet, at mailaktiviteten ikke har været på samme volumenmæssige niveau som de to
første år.
Muligheden for en undervisningsrelateret kommunikation via mail er til stede, men denne bruges
ikke i særlig grad, idet eleverne angiver, at det tager for lang tid, hovedsagelig fordi der er en øget
risiko for misforståelser, og disse tager tid at få korrigeret. Eleverne foretrækker at deltage i
interaktionssystemer, når det drejer sig om meget af den undervisningsrelaterede kommunikation,
og vælger med andre ord snack fra, bortset fra diverse distribueringsrutiner som rundsending af
noter og opgaveproduktioner. Det handler således om, at den i forvejen usandsynlige
kommunikation ikke iagttages af de deltagende i det sociale system som blivende mere sandsynlig
ved at bruge pbc’en som udbredelsesmedie, hvad angår den undervisningsrelaterede
kommunikation. Fordelen er på den anden side, at adressaten nås, hvilket såvel den
undervisningsrelaterede som den ikke undervisningsrelaterede kommunikation udnytter.
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Tid, iagttaget som en knap ressource, er et gennemgående argument for at aktualisere pbc-brug. Når
det drejer sig om pbc’en iagttaget som redskab, handler det om, at der kan spares tid. Gængse
aktiviteter som ’kladde-skrivning’, ’hovedregning’ og det at ’skrive i hånden’ aktualiseres sjældent,
hvis der en pbc inden for rækkevidde. Når det sker, er det primært blandt de elever, der iagttager
disse færdigheder som væsentlige og derfor ikke ønsker, at disse skal ’forfalde’.
Hvad angår pbc’en iagttaget som udbredelsesmedie er billedet mere komplekst, idet f.eks. de
elektroniske ordbøger iagttages som tidsbesparende, mens anvendelse af fagspecifikke
programpakker (MathCad undtaget) iagttages af eleverne som noget, der ofte tager tid, ud over hvad
eleverne har estimeret til undervisningsrelaterede aktiviteter. Med andre ord vælger eleverne ofte
ikke at aktualisere anvendelsen af pbc’en iagttaget som udbredelsesmedie uden for skolen til
undervisningsrelaterede aktiviteter.
Eleverne giver udtryk for, at de iagttager pbc’en som en mulig facilitator, hvad angår egne
læreprocesser, og samtidig vælger eleverne i meget begrænset omfang at aktualisere disse
muligheder, som f.eks. at bruge fagspecifikke programpakker til træning af færdigheder, til faglig
informationsformidling, til undervisningsrelateret mailaktivitet og til undervisningsrelateret
netsøgning (her angiver eleverne, at omkring 90% af netaktiviteterne er ikke
undervisningsrelaterede). Tidsfaktoren er som nævnt den gennemgående begrundelse i betydningen,
at ’skolefri tid’ er højt prioriteret, idet andet ønskes aktualiseret, og derfor iagttages tid som en knap
ressource.
Det betyder på den anden side ikke, at eleverne ikke har iagttaget, hvilken semantik der er gældende
inden for uddannelsessystemet, hvad angår kode og programmer. Eleverne vælger således ofte et
argument for at kommunikere og handle, som de iagttager, de gør, der netop er et udtryk for, at de
kender og accepterer den kondenserede mening919 i form af koden god/dårlig eksamen. Med andre
ord er eleverne opmærksomme på, at uddannelsessystemets funktion drejer sig om en selektion,
hvilket betyder, at de fleste elever efterstræber høje karakterer.
I den sammenhæng har eleverne iagttaget nogle uheldige følgevirkninger af pbc-tilstedeværelsen i
undervisningen, idet en pbc uanset netacces tilbyder mange og ikke for den undervisningsmæssige
kommunikation berigende tilslutningsmuligheder. Eleverne pointerer således, at ”selvdisciplin” er
en helt afgørende attribution at kunne fremvise og effektuere, når en pbc er et vilkår i
undervisningen, idet den undervisningsmæssige kommunikation har svært ved at konkurrere med
de mange muligheder, en pbc stiller til rådighed for ikke undervisningsrelaterede
temaaktualiseringer. Kommunikation og handling i ’nutid’ har med dette perspektiv vanskeligt ved
at tilgodese en ’ikke fjern fremtids’ krav, hvad angår præstationer, der skal bedømmes og indgå i
uddannelsessystemets selektionsfunktion.

919

Andersen, 1999, s. 143
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De nævnte elev- og læreriagttagelser kan iagttages som udtryk for et forsøg på
kompleksitetsreduktion, når det drejer sig om deltagelse i uddannelsessystemet, konkret i
undervisningen og i undervisningsrelaterede sammenhænge.
Disse iagttagelser kan også iagttages ud fra et paradoksperspektiv, idet elever og lærere ifølge deres
ekspliciterede iagttagelser ser de multifunktionelle muligheder, en pbc stiller til rådighed i
forbindelse med undervisning og læring, men som de vælger ikke at aktualisere. Et andet paradoks
kan iagttages, når det drejer sig om elevernes successive fravalg af den undervisningsmæssige
kommunikation, når de samtidig giver udtryk for, at det drejer sig om at få en god eksamen. I den
sammenhæng kan det iagttages som et udtryk for, at tiden vil afparadoksere paradokset, og at pbcanvendelsen vil indtage en plads i det aktuelle sociale system, som understøtter netop dette systems
konditioner.
Organiseringen af undervisningen adskiller sig stort set ikke fra en traditionel klassebaseret
undervisning med kortere gruppe- eller par-organiserede forløb, og lærere og elever giver udtryk
for, at denne organisering primært inviterer til en pbc-brug, der er reduceret til
notetagningsfunktion. I faget matematik og til en vis grad også de to fremmedsprogsfag er der tale
om brugen af pbc’en som et udbredelsesmedie, idet henholdsvis MathCad ofte er aktiveret, og de
elektroniske ordbøger ofte er aktiveret.
Elever og lærere har i deres ekspliciterede iagttagelser givet udtryk for, at når den skemalagte
undervisning ophæves og erstattes af emne- eller projektarbejde iagttages og bruges pbc’erne i
større grad som et multifunktionelt udbredelsesmedie. Dette er sket i begrænset omfang, hvilket
ifølge lærerne hovedsageligt skyldes de institutionelle rammer og ’formelt styrende publikationer’
som bekendtgørelseskrav til undervisningens indhold samt til den interne og eksterne evaluering.
Derudover tilskriver nogle lærere på nuværende tidspunkt ikke sig selv den portion ’teknologisk
fantasi’, som ville kunne ændre den traditionelle måde at organisere undervisningen på. På
nuværende tidspunkt har den pbc-baserede undervisning ifølge lærerne fundet sin form. Det betyder
ikke, at lærerne ikke kan se, at pbc-tilstedeværelsen kan facilitere undervisning og læring, hvilket de
i deres ekspliciterede iagttagelser i blandt andet efteråret 1998 giver udtryk for. Her er tidsfaktoren
igen aktualiseret som argument, hvilket udfoldes i parametre som manglende udviklingsmidler og
nye arbejdsvilkår.
Når det drejer sig elevernes visioner, hvad angår et kommende pbc-baseret gymnasieforløb, lægger
disse sig tæt op ad den form, som undervisningen har antaget gennem deres eget gymnasieforløb.
Eleverne ønsker således ikke at bruge pbc’en som et ’radikalt’ udbredelsesmedie, når det drejer sig
om organiseringen af undervisningen. De vælger således ikke at organisere virtuelle
undervisningsforløb, men udtrykker klart, at de ønsker at deltage i interaktionssystemer og ikke i
snack-baserede systemer, når det drejer sig om undervisningsrelaterede sammenhænge. Samtidig vil
de gerne tilrettelægge den i skolen afviklede undervisning som projektarbejde i større omfang, end
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de selv har oplevet, idet pbc’en her iagttages at kunne facilitere undervisning og læring. Derudover
skal der også organiseres undervisningsforløb, hvor pbc’erne ikke er til stede, idet eleverne giver
udtryk for, at der i sådanne undervisningsrelaterede sammenhænge gives mulighed for, at alle har
lettere ved at rette deres opmærksomhed mod undervisningens tema og dermed give
kommunikationen mulighed for at fastholde og udfolde temaet. Med andre ord iagttager eleverne
ikke pbc-tilstedeværelse i en fremtidig undervisning som faciliterende et interaktionssystem, her
den kommunikation der intenderer forandring.
Den anden side af undervisning, læring, er dermed også aktualiseret, idet denne er afhængig af den
undervisningsmæssige kommunikation og omvendt, idet disse begreber udvikles co-evolutionært.
Det aktuelle spørgsmål er, om eleverne i deres ekspliciterede iagttagelse har givet udtryk for, at
deres pbc-brug har faciliteret deres læreprocesser. Der er her tale om en kompleksitet, som inden
for den valgte ramme er forsøgt håndteret ved at skelne mellem nogle begrebssæt, inspireret af
elevernes ekpliciterede iagttagelser. Læring i forbindelse med pbc-brug iagttages således blandt
andet inden for forskellen mellem faciliterende/ikke faciliterende ”forståelse”, faciliterende/ikke
faciliterende ”udenadslære” og faciliterende/ikke faciliterende ”husken”.
Med hensyn til ”forståelses”-perspektivet nævnes brugen af fagspecifikke programpakker som
noget, der faciliterer dette, hvilket også gør sig gældende, når det drejer sig om perspektivet
”udenadslære”. De flere optiske og akustiske tilkoblingsmuligheder faciliterer læreprocesser ifølge
eleverne. Hvad angår perspektivet ”husken,” er pbc’ens ’kerneydelse’ aktualiseret, hvilket vil sige
notetagningsfunktionen, som eleverne forventer vil udgøre en ’hukommelsesekstenstionsfunktion’ i
forbindelse med forberedelse og deltagelse i den afsluttende eksamen. Dette har ifølge eleverne
været tilfældet, idet de fleste har brugt deres notater (udprintet) til forberedelsen af de enkelte
eksaminationer.
Når det drejer sig om de ikke faciliterende sider af de anlagte perspektiver udtrykker eleverne, at
”forståelse” ofte har bedre vilkår i interaktionssystemer frem for digitale former for
informationsformidling, fordi der her er mulighed for løbende at korrigere og tematisere de enkelte
meddelelser i en konkret kontekst. Tidligere konstrueret ”udenadslære”, som f.eks. skrive-, tegne-,
stave- og regnefærdigheder, har en tendens til at ’henfalde’, fordi pbc-brug aktualiseres i stedet for
at vælge at aktivere disse færdigheder, hvilket anses af eleverne for uheldiget, men også som
uundgåeligt, idet tid, iagttaget som knap ressource, aktualiseres.
Et andet perspektiv, der er anlagt i forbindelse med læringsbegrebet i denne sammenhæng, er et
’lærestrategi-perspektiv’, som hovedsageligt ifølge eleverne går ud på at ’kompensere’ for brugen
af deres pbc, jf. ovenstående forskelsmarkeringer. Der er således i begrænset omfang tale om
ekspliciterede strategier, der målrettet og konsekvent aktualiserer de indbyggede muligheder for
andre tilslutningsmuligheder af optisk og akustisk art, som tilstedeværelsen af en pbc stiller til
rådighed.
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VI.

Konklusion og perspektivering

I denne afsluttende del i afhandlingen vil temaerne fra Del I blive reintroduceret og diskuteret i
forlængelse af Del V, den empiriske undersøgelse. Den i Del I valgte skelnen mellem henholdsvis
forventninger til IT-anvendelse i undervisningen, til IT som læreprocesfacilitator og til konkrete ITkvalifikationer vil være den gennemgående strukturering.
Inden for denne tematisering er ”researchers” og ”policy makers”920 ekspliciterede iagttagelser
inddraget, hvad angår forventninger til IT-anvendelse i undervisning, IT’s muligheder og
facilitering af personlige lærestrategier. IT tilskrives af disse et stort og bredspektret
forandringspotentiale, som forventes udmøntet i epokegørende nye organiseringsformer af
undervisningen og optimale vilkår for den lærende.
I analysen af forventningerne til IT, som de fremstår i de inddragne policy-papers fra
Undervisningsministeriet, Forskningsministeriet og Statsministeriet, er der valgt temaer, der
primært drejer sig om tilegnelse af konkrete IT-færdigheder, effektivitet og tilegnelse af såkaldt
bløde kvalifikationer (f.eks. fleksibilitet, selvstændighed). De tilknyttede begrundelser for en massiv
IT-anvendelse i undervisningen kan inddeles i tre hovedtyper, hvor den ene handler om at iagttage
IT som en international konkurrenceparameter921, den anden type handler om samfundets krav,
hvad angår borgernes IT-kvalifikationer922, og den tredje type handler om pædagogiske gevinster923.
Beskaffenheden af disse gevinster fremgår ikke klart af de inddragne dokumenter.
Med det valgte kommunikations- og erkendelsesteoretiske udgangspunkt kan forventninger, som
ekspliciteret i policy-papers, støttes ud fra det anlagte teoretisk perspektiv. IT iagttages som et
multifunktionelt medie, som både et udbredelsesmedie og en maskine (redskab). IT kan i den
sammenhæng tilskrives et forandringspotentiale, som teknologihistorisk set er nyt, her med fokus
på undervisningens organisering og på muligheder, hvad angår personlige lærestrategier.

1. Forventninger til konkrete IT-kvalifikationer
Elevernes forventninger til udvikling af egen IT-viden og egne IT-færdigheder er ifølge deres
ekspliciterede iagttagelser indfriet ved deltagelse i det treårige gymnasieforløb i den forstand, at der
ifølge eleverne er tale om, at erhvervede IT-kvalifikationer er noget, de forventer vil være attraktive
attributioner, hvad angår specielt kommende erhvervsarbejde og kommende studieforløb. Eleverne
aktualiserer således specielt IT-viden og -færdigheder i forbindelse med deres deltagelse i det
treårige gymnasieforløb. Det drejer sig primært om brugen af pbc’en som skrive- og regneredskab
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Cuban, 1986, s.14
Nyrup Rasmussens, 1.1. 2001, Nytårstalen, Forskningsministeriet, 2000, s. 14f, Undervisningsministeriet, 1998b, forord
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Undervisningsministeriet, 1998b, s.8
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Forskningsministeriet, 1997b, s.3, Undervisningsministeriet, www.xx.gym.fag
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samt som udbredelsesmedie i forbindelse med brugen af specielt elektroniske ordbøger og snackbaserede aktiviteter, herunder internet-baserede aktiviteter.
Det politiske systems forventninger kan i denne sammenhæng siges at være indfriede, idet elevernes
brug af en pbc ifølge det konstruerede billede af den empiriske undersøgelse kan iagttages som et
udtryk for, at eleverne kan tilskrives disse IT-kvalifikationer. Den empiriske undersøgelse, det vil
sige det konstruerede billede af det valgte genstandsfelts ekspliciterede iagttagelser og det
konstruerede billede af politiske systems forventninger, kan med andre ord iagttages som
kongruente i denne sammenhæng.

2. Forventninger til undervisningen
Rettes opmærksomheden ikke på IT iagttaget som tema for undervisningen og dermed aktualiserede
IT-kvalifikationer, men på det politiske systems forventninger til IT-anvendelsen i undervisningen,
er der i det konstruerede billede ikke umiddelbart tale om kongruens, hvad angår det politiske
systems iagttagede forventninger til IT-anvendelse i undervisningen og det iagttagne billede af det
valgte genstandsfelt. Dette kan skyldes den mindre præcise brug af begreber som ”effektiv” og
”forbedre” i forbindelse med begrebet undervisning i disse publikationer. Med hensyn til begrebet
”effektivt” kan der være flere motiver og dermed flere perspektiver for en sådan
effektivitetstænkning. Her skal nævnes, at det ikke med den empiriske undersøgelse har været
muligt at få konstrueret et billede, der i et cost/benefit-perspektiv giver grobund for en sådan
effektivitetstænkning. Med andre ord, det ’koster tid’ at organisere pbc-baseret undervisning. Der er
ikke, set fra lærerside, tale om tidsbesparelser, men om ekstension af forberedelsesarbejde til
undervisningen. Og denne ekstension forventes forøget, hvis en snack-baseret undervisning skal
aktualiseres. Samtidig mener lærerne ikke, at undervisning i gymnasiet skal være snack-baseret,
men mener, at interaktionssystemer stadig er formen, hvilket betyder, at de fysiske rammer stadig
skal være til rådighed, og dermed er en besparelse i form af bl.a. anlægsudgifter ikke en mulighed i
denne sammenhæng.
Begrebet ”effektivitet” kan ud over et økonomisk systemperspektiv iagttages udfra et
uddannelsessystemperspektiv, hvor koden god/dårlig eksamen er gældende. Her viser de
foreliggende karakterdata for de fire pbc-klasser, der indtil dato har fuldført studentereksamen, at
disse klassers karaktergennemsnit ækvivalerer landsgennemsnittet. Med andre ord når det politiske
systems forventninger til undervisningen ved inddragelse af IT iagttages, ud fra
uddannelsessystemets ’kodemålingsinstrument’, det vil sige karaktersystemet, 13-skalaen, afspejles
det politiske systems forventninger om ”effektivitet” og ”kvalitet”924 ikke i form af højere
karakterer. Dette karaktermæssige faktum kan denne afhandling ikke give en simpel
924
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årsagssammenhæng, men opfordre til forskning inden for feltet evaluering og samspillet mellem
evalueringsformer, organisering af undervisning, undervisningens formål, mål og indhold med
henblik på fortsat udvikling af dette felt.
Når det i de inddragne policy-papers f.eks. nævnes, at IT-anvendelse vil ”forbedre”
undervisningen925, fremgår det ganske vist ikke, som nævnt i Del I, klart, hvad der menes med
”forbedre”, men i den her anlagte teoretiske ramme er der med dette begreb tale om, at den
undervisningsmæssige kommunikation har flere muligheder for fastholdelse og udfoldelse af
undervisningens tema. Det betyder med andre ord, at det på den baggrund kan diskuteres, hvorvidt
undervisningen beriges, når alle elever har en pbc foran sig. Begreberne ”effektivitet”, ”kvalitet” og
”forbedring” kan i denne sammenhæng iagttages som synonymer ud fra et
videnskabssystemperspektiv, idet der med disse begreber gives udtryk for, at der kan iagttages en
vifte af muligheder, hvad angår fastholdelses- og udfoldelsesmuligheder af undervisningens tema.
Den empiriske undersøgelse viser, at når det drejer sig om klassebaserede interaktionssystemer,
hvilket er den hyppigste form for organisatorisk tilrettelæggelse af undervisningen, kan elevernes
brug af deres pbc’ere ikke siges at berige den undervisningsmæssige kommunikation i væsentlig
grad. Pbc’ens mange tilslutningsmuligheder og muligheder for deltagelse i snack-baserede
’parallelt-kørende’ systemer betyder ifølge den empiriske undersøgelse, at den
undervisningsrelaterede kommunikation i den klasseorganiserede undervisning stort set ikke
perturberes, hvad angår temafastholdelse og -udfoldelse. Den undervisningsrelaterede
kommunikation ’mister’ snarere kommunikative bidrag, idet elever vælger periodevis at deltage i
andre pbc-baserede sociale systemer frem for at vælge det sociale system, som uddannelsessystemet
forventer, at psykiske systemer i rollen som elever deltager i. Det er der for så vidt ikke noget nyt i,
der har således altid været mulighed for at vælge den undervisningsrelaterede kommunikation fra,
men med en pbc foran sig er mulighederne ekspanderet, idet de virtuelle socialsystemer kun i denne
specielle pbc-baserede sammenhæng kan aktualiseres.
På den anden side tillægges det af eleverne betydning, at de kan bruge deres pbc som skriveredskab
i forbindelse med notetagning, hvilket er den mest udbredte pbc-brug i det klassebaserede
interaktionssystem926.
I den sammenhæng kan S. Larsens formulering om, at man ikke kan lave auditorieundervisning
med computere927 i det anlagte perspektiv, tilbagevises. Det kan man godt, og der er i sådanne
sammenhænge tale om, at pbc’en anvendes som skriveredskab. Ifølge det konstruerede billede, som
den empiriske undersøgelse har beskrevet, er det denne funktion i forbindelse med notetagning, der
af eleverne anses for uundværlig i mange fag. På den vis kan pbc-anvendelse i den
lærermonologorganiserede klassebaserede undervisning siges at være et ”effektivt” redskab, idet
925
926

Undervisningministeriet, 1997a, s. 5, Undervisningsministeriet, 1997b, forordet
Faget matematik indtager en særstilling, idet der i dette fag er tale om massiv brug af et fagspecifikt program.
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der ifølge eleverne er større chance for, at de ikke mister deres noter, og at der er orden i noterne.
Pbc’en iagttages ifølge eleverne som en ’digital A4-mappe’.
Det politiske system har som nævnt i Del I givet udtryk for, at IT-inddragelse i undervisning vil
betyde nye organisationsformer og styrkelse af princippet om undervisningsdifferentiering.
Den empiriske undersøgelse viser, at den overvejende del af den pbc-baserede undervisning
ækvivalerer med den traditionelle måde at organisere undervisning på, hvilket betyder, at den
skemalagte klassebaserede undervisning udgør fundamentet, og at undervisningsdifferentiering er
iagttaget aktualiseret i begrænset omfang. I den anlagte kommunikationsteoretiske ramme vil den
undervisningsmæssige kommunikation i en traditionel klasseorganisering kunne betragtes som en
mere risikabel form for kommunikation i den forstand, at der er begrænsede muligheder for at
fokusere på den enkelte elevs ekspliciterede valg af forståelse, som en konsekvens af
deltagerstørrelse i det aktuelle sociale system.
Undervisningens organisering og den undervisningsrelaterede kommunikation har fundet sin form,
og det samme gælder elever og læreres anvendelse af deres pbc ifølge den empiriske undersøgelse.
Pbc’en kan med det systemteoretiske begrebspar medie/form iagttages som et medie bestående af
relativt løstkoblede elementer, hvis elementer med tiden kobles fastere i den aktuelle kontekst, hvor
disse er til stede. Det sociale system har tilskrevet pbc’en som genstand en form, eller rettere to
former. Den ene form ligger ikke langt fra kendte former for skrive- og regneredskaber, den anden
form kan genfindes i udbredelsesmedier som bøger, aviser, radio og TV.
Når det drejer sig om, at den pbc-baserede undervisning, iagttaget som medie, har fundet sin form,
er det i betydningen, at organiseringen af undervisningen og den undervisningsmæssige
kommunikation iagttages kondenseret i kendte klasseorganiserede, fagspecifikke og intervalopdelte
former. Den undervisningsmæssige kommunikation kan ifølge den empiriske undersøgelse
beskrives som primært tilslutningskommunikation og lærermonologbaseret kommunikation.

3. Forventninger til læreprocesser
Teoretisk set stiller pbc-en sig til rådighed med en multifunktionalitet, som ikke tidligere i
teknologiens historie er set, og som giver mulighed for andre tilgange til undervisningens tema end
blot f.eks. fagbogen eller lærerens meddelelser. De flere optiske og akustiske muligheder, en pbc
tilbyder, - iagttaget som maskine/redskab og som udbredelsesmedie, - giver den lærende mulighed
for at vælge netop de tilgange, der så at sige giver den bedste resonans i det specifikke psykiske
system. Pbc’en kan i den forstand iagttages som kompleksitetsreducerende i forbindelse med den
enkelte elevs konstruktion, re- og dekonstruktion af vidensstrukturer. F.eks. kunne fagspecifikke
programpakker og internetbaseret materiale være eksempler på pbc-brug, der kunne facilitere det
927
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enkelte psykiske systems videnskonstruktion set i et kompleksitetsreducerende perspektiv. Ifølge
det konstruerede billede af den empiriske undersøgelse er denne multifunktionalitet ikke
aktualiseret i særlig grad, hvad angår undervisningsrelaterede sammenhænge.
De teoretiske muligheder, som her skitseret, hvad angår forventninger til IT som
læreprocesfacilitator kan genfindes i det politiske systems ekspliciterede iagttagelser i den forstand,
at de inddragne publikationer kan tolkes som byggende på disse muligheder.
Undervisningsprincippet om differentiering har i teorien fået nye vilkår, idet der i princippet skulle
være mulighed for at tilrettelægge undervisningen således, at eleverne med en pbc til rådighed på
hver deres måde og med hvert deres tempo arbejder med undervisningens tema ud fra de samme
mål. Sådanne forventninger er iagttaget som værende blevet indfriet i begrænset omfang i det
konstruerede billede af den empiriske undersøgelse. Dette skyldes et kompleks af faktorer, som det
ikke er denne afhandlings mål at udrede. Det skal dog nævnes, at tid, forstået som en knap ressource
blandt deltagerne i de iagttagne sociale systemer, anses for at være en væsentlig parameter også i
denne sammenhæng. Lærerne angiver, at sådanne undervisningsrelaterede tiltag udløser krav om tid
til forberedelse af undervisning, tid til at nå pensum og tid til den enkelte elev. Eleverne iagttager
tid som en knap ressource i den forstand, at ’fri-tid’ prioriteres højt, og at skolerelaterede aktiviteter
er i hård konkurrence med aktiviteter som job, sport, spil, fester og kærester.
De nævnte parametre er blot nogle af de mange, der kan nævnes, når princippet om
undervisningsdifferentiering bringes frem. Inden for dette felt vil forskningsprojekter, der
interesserer sig for computeren iagttaget som udbredelsesmedie, både hvad angår udvikling og brug
af temarelaterede eller generelle fagspecifikke programpakker og snack-baserede mixed mode
forløb i ungdomsuddannelserne, være vigtige. Med andre ord handler det bl.a. om at generere ny
viden om programmeltyper og anvendelsespotentiale i forskellige kontekster og i den forbindelse
inddrage en diskussion om, hvad der er vigtigt at lære, og om, hvordan dette kunne aktualiseres i
undervisningen. Som en begyndelse på en sådan diskussion kunne en skelnen mellem f.eks.
kvalifikationer (faktuel viden) og kompetencer (refleksivitet) 928 være frugtbar, idet der med denne
skelnen kunne tages fat på en grundlæggende dannelsesdiskussion og dermed en diskussion af ITanvendelsens funktion og betydning i den sammenhæng.
Eleverne tillægger begrebet ”selvdisciplin” stor betydning, idet pbc-tilstedeværelsen i
interaktionssystemet, klassen, iagttages som inviterende til ikke undervisningsrelaterede aktiviteter.
Med andre ord skal man som elev i en pbc-klasse være i besiddelse af ”selvdisciplin” for at kunne
aktualisere den undervisningsrelaterede kommunikation. Til dette skal føjes, at de snack-baserede
”fristelser” ifølge den empiriske undersøgelse ikke har ændret nævneværdig karakter gennem de tre
år, derfor elever og læreres ekspliciterede iagttagelser, hvad angår krav om aktualisering af
”selvdisciplin”.
928
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Det politiske system har i de inddragne publikationer nævnt forventninger til de såkaldte bløde
kvalifikationer, som f.eks. selvstændighed929 i forbindelse med IT-anvendelse i undervisningen. I
den forbindelse skal det nævnes, at eleverne angiver, at begrebet ”selvdisciplin” skal læres, hvilket
nogle elever har sværere ved end andre, ifølge lærere og elever. ”Selvdisciplin” iagttages af elever
og lærere som en forudsætning for at kunne deltage i undervisningen, hvor pbc’ere er et vilkår.
Begrebet vil her blive iagttaget som en såkaldt blød kvalifikation, og i den sammenhæng kan det
politiske systems forventninger til udvikling af disse via IT-inddragelse i undervisningen siges at
være blevet indfriet. Spørgsmålet er, om det politiske system også har forventninger om, at det er ad
denne indirekte vej, denne type af kvalifikationer blandt andet skal læres.
Undervisning er i den anlagte teoretiske ramme iagttaget som den specielle kommunikation, der
intenderer forandringer i de deltagende psykiske systemers bevidsthedsstrukturer. Det konstruerede
billede af den empiriske undersøgelse viser i denne sammenhæng ikke, at det har været
undervisningens intention, i den forstand at der er iagttaget ekspliciterede formålsformuleringer
omhandlende ”selvdisciplin” som tema for undervisningen. Pbc-tilstedeværelsen i undervisningen
har over tid aktualiseret elevers ønske om ”selvdisciplin”, og en tilsvarende strategi har for flere
elevers vedkommende gjort sig gældende, når det drejer sig om vedligeholdelse af tidligere
konstrueret viden og konstruerede færdigheder. Pbc’en inviterer i den forstand til valg, hvad angår
henholdsvis pbc-relaterede generede krav til såkaldte bløde kvalifikationer som ”selvdisciplin”, og
hvad angår ikke oprindelige pbc-relaterede kvalifikationer som tidligere tilegnede skrive-, stave- og
regnefærdigheder.

4. Forventninger til teknologien
Der har som indledningsvis nævnt altid været store forventninger til ny teknologi. De teoretiske
muligheder, hvad angår ny teknologi har, som Cuban nævner, været ekspliciteret via det politiske
system, forskere og reformtænkere gennem det meste af det 20. århundrede, men er ikke i den
forventede grad blevet aktualiseret. Således blev det ikke sådan, som T. Edison troede i 1922, at
filmmediet ville revolutionere uddannelsessystemet og erstatte bøger i løbet af få år.930 Heller ikke
udbredelsesmedier som radio og TV kan siges at have revolutioneret uddannelsessystemet.
Spørgsmålet er, om IT indtager en særstilling set i relation til tidligere tiders ny teknologi. Den
foreliggende empiriske undersøgelse viser, at begrebet revolution ikke kan bruges i den
sammenhæng. Det er på den anden side for tidligt at konkludere, at uddannelsessystemet ikke i
mere omfattende grad kan perturberes af IT på længere sigt i den forstand, at dannelsesdiskussioner
vil kunne initieres af IT’s tilstedeværelse som et blandt mange parametre i undervisningsrelaterede
sammenhænge. Disse dannelsesdiskussioner kunne efterfølgende aktualisere nye
929
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formålsformuleringer, som blev operationaliseret i formelt styrende programmer, hvilket igen kunne
få konsekvenser for undervisningens organisering og det tilknyttede evalueringssystem. Sådanne
diskussioner kunne med fordel tage udgangspunkt i en præcisering af de inddragne ekspliciterede
forventninger og set i relation til ekspliciterede antagelser om samfundets krav til den enkelte
person. I dette forum kunne det være frugtbart, at bidrag fra både det politiske system,
uddannelsessystemet og det videnskabelige system kunne være med til at udfolde temaet, og som en
hjælp i en sådan kommunikationsproces kunne der f.eks. trækkes på forskellige typer af teorier,
kategorier og begreber hentet fra bl.a. sociologen, psykologien og pædagogikken.
Som et eksempel på en kategorisering, hvad angår samfundets krav til den enkelte person, har
Qvortrup med de fire introducerede ”vidensformer”: kvalifikationer, kompetencer, kreativitet og
kultur og deres tilhørende ”færdighedsformer”: faktuel viden, refleksivitet, metarefleksivitet og
almen dannelse931 givet et bud på, hvilke krav samfundet i begyndelsen af det 21. århundrede
iagttages at stille til en samfundsborger, og dermed er der åbnet for en dannelsesdiskussion, hvor
det samtidig er præciseret, hvilket betydningsindhold der skal tilskrives de enkelte kategorier.
Denne afhandling har ikke fokuseret på dannelsesaspektet og ikke på en skelnen mellem begreberne
kvalifikationer og kompetencer endsige arbejdet med kreativitets- og kulturkategorierne, men har
fokuseret på undervisningen og læring i forbindelse med pbc-brug. På den aktuelle baggrund kunne
en diskussion med reference til de nævnte videns- og færdighedsformer, efterfølgende tage
udgangspunkt i spørgsmålet: Hvilke organiseringer af undervisningen faciliterer hvilke former for
videns- og færdighedsformer?
En skelnen mellem typer af færdigheder giver i denne sammenhæng mulighed for at præcisere diskussioner, som specifikt angår IT-anvendelse. Spørgsmål som, hvilke IT-anvendelser faciliterer
udvikling af hvilke typer faktuel viden?, refleksivitet?, metarefleksivitet? og almen dannelse?, anses
her for væsentlige og interessante i forbindelse med kommende forskning inden for feltet. Derfor
opfordres der til fortsat forskning, hvad angår systemers iagttagelse af ny teknologi, og hvad angår
systemrelaterede mekanismer, der aktualiseres, når ny teknologi er et vilkår.
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Efterskrift
Ud fra den anvendte systemteoretiske ramme er der ikke et særligt privilegeret udgangspunkt,
hvorfra der kan fastsættes universelt gældende årsagssammenhænge, idet genstandsfeltet umuliggør
et sådant forehavende. Det systemteoretiske udgangspunkt, hvorfra systemer i nærværende
afhandling er blevet iagttaget, bygger på iagttagelser, der kan beskrives som funktionssystemers
fortløbende uddifferentiering. De aktuelle funktionssystemer er her det politiske system, det
økonomiske system, det videnskabelige system og uddannelsessystemet, hver opererende ud fra
systemspecifikke koder, her henholdsvis +/-magt, +/- overskud, sand/falsk og god/dårlig eksamen.
Hvert system kommunikerer og handler efter sine systemspecifikke koder og programmer, og der er
ikke tale om, at et enkelt system kan tilskrives en suveræn status. Der kan ikke peges på udvalgte
systemer eller subsystemer som værende årsagen til, at det konstruerede billede af pbc-brug i den
konkrete periode og på det konkrete sted er fremstillet, som det er, - ud over konstruktøren,
undertegnede. Det er ikke systemteoretisk muligt eller for den sags skyld frugtbart at tilskrive det
politiske system, det økonomiske system, det videnskabelige system eller uddannelsessystemet at
være årsagen til det fremlagte billede. Det gælder også, hvad angår årsagstilskrivning i forbindelse
med det aktuelle genstandsfelt, hvor deltagerne her i rollerne som elever og lærere er blevet
iagttaget.
Det betyder på den anden side ikke, at ’tingenes tilstand’ nødvendigvis skal accepteres af deltagerne
i de enkelte systemer og subsystemer. Systemernes lukkethed kan der ikke gøres noget ved, det er
det systemteoretiske udgangspunkt, men det betyder ikke, at deltagerne i de forskellige systemer
ikke også kan vælge nye sociale systemer at deltage i. Systemer kan iagttage hinanden, og nye
sociale systemer kan i teorien udvikles på tværs af tidligere systemgrænser, hvilket igen betyder, at
der kan udvikles nye koder og programmer, knyttet til det konkrete sociale system.
Samfundet har i systemteoretisk forstand udviklet IT, og samfundet iagttager IT som medie og
redskab. Sociale systemer, hvilket vil sige interaktionssystemer, snack-baserede systemer,
organisationer og samfund iagttager IT ud fra systemspecifikke koder, programmer og funktioner,
hvilket det enkelte systems udviklingshistorie har aktualiseret i en fortløbende proces. I den forstand
har samfundet det samfund, som samfundet ’fortjener’.

Helle Mathiasen
Nærum, 11. december 2001
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Sammenfattende redegørelse
Afhandlingen tager udgangspunkt i en analyse af ekspliciterede forventninger til
informationsteknologi (IT), som de fremstår via policy-papers kommende fra det politiske system
de seneste ti år. Med udgangspunkt i L. Cubans påvisning af, at der i det 20. århundrede har været
store forventninger til ny teknologi, viser jeg, at når det drejer sig om computerbaseret teknologi i
uddannelsessystemet, er der ingen forskel i omfang og typer af forventninger.
Jeg kategoriserer de ekspliciterede forventninger i disse publikationer i tre overordnede kategorier,
som omhandler forventninger til henholdsvis: 1. IT-anvendelse i undervisningen, 2. IT som
læreprocesfacilitator og 3. Konkrete IT-kvalifikationer.
Når det drejer sig om IT-anvendelse i undervisningen, kategori 1, kan der iagttages ekspliciterede
forventninger til, at undervisningen bliver mere effektiv, uden at begrebet effektivitet præciseres.
Der kan desuden iagttages flere forskellige motiver for en effektivitetstænkning, alt efter hvilket
perspektiv begrebet iagttages fra. To perspektiver inddrages specielt, et traditionelt cost/benefitperspektiv og et ekspanderende undervisningsrelateret medieperspektiv. Disse perspektiver
repræsenterer henholdsvis primært økonomiske og pædagogiske interesser.
Generelt fortæller de inddragne policy-papers i mindre præcise vendinger, at det drejer sig om
forventninger til, at undervisningen forbedres og om øget kvalitet, når IT inddrages i
undervisningen.
Med hensyn til kategori 2, IT iagttaget som facilitator for læreprocesser, er der store ekspliciterede
forventninger til IT’s facilitering af individuelle tilgange til det, der skal læres. IT forventes at
understøtte den lærendes strategier i forbindelse med videnstilegnelse - og de individuelle
læreprocesser og princippet om undervisningsdifferentiering tilskrives optimale vilkår.
Forventningerne til IT-kvalifikationer, kategori 3, er markante. Der er tale om forventninger til, at
generelle IT- færdigheder, som f.eks. brug af tekstbehandling, fagspecifikke programpakker, intraog internettet, vil facilitere formidling af det faglige indhold i undervisningen. IT-færdighederne er
således i fokus og ses som et led i en national IT- kompetenceudvikling. De såkaldt bløde
kvalifikationer, som samarbejdsevne, selvstændighed og selvdisciplin forventes udviklet
sideløbende med IT-anvendelsen, og IT forventes i den sammenhæng at facilitere denne udvikling.
På baggrund af analysen af de inddragne policy-papers, det valgte konkrete genstandsfelt:
undervisning i det treårige almene gymnasium, hvor personlige bærbare computere (bpc) er
en realitet og de historisk set ændrede præmisser for undervisningen, stiller jeg spørgsmålet: Hvad
siger og gør elever og lærere så, når en intensiv IT-anvendelse i undervisningen er mulig? Og
hvordan er specielt elevernes tilgang til og erfaringer med pbc-anvendelsen i undervisningen? Den
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empiriske undersøgelse tager således primært udgangspunkt i et iagttaget elevperspektiv.
Problemformuleringen lyder på den baggrund som følger:
En undersøgelse af forholdet mellem det politiske systems høje forventninger til IT-anvendelse i
undervisningen og det iagttagede genstandsfelt.
Det teoretiske fundament er bygget af dele af Niklas Luhmanns systemteori, hvor specielt hans
kommunikations- og erkendelsesteori er inddraget. Jeg har valgt et ’sæt’ af begreber inden for N.
Luhmanns systemteoretiske begrebskompleks, og dette ’sæt’ er søgt applikeret på den empiriske
undersøgelses metodedesign samt på den efterfølgende analyse. Det begrebsmæssige udgangspunkt
er forankret i begreberne system, kompleksitet, mening, kommunikation, sprog og erkendelse.
Begreberne IT, læring og undervisning iagttages følgelig i den anvendte systemteoretiske ramme.
En grund til at vælge N. Luhmanns systemteoretiske perspektiv er kompleksitetshåndteringsgevinster ved brugen af systemteorien. En anden grund er, at teorien tilbyder en
systemtænkning, der opererer med lukkede, selvskabende, selvreferentielle og autonome systemer,
hvilket ækvivalerer med den måde, hvorpå jeg iagttager den virkelighed, der kommer til syne for
mig. En tredje grund er, at jeg anser N. Luhmanns kommunikationsteori, for at være kontroversiel
og befriende. Koblingen af systemdefinition og -egenskaber med kommunikationsbegrebet
resulterer i en tænkning, hvor det ikke er muligt at arbejde med ideen om, at tanker kan forlade
personer, hvilket har nogle afgørende konsekvenser for bl.a. en diskussion af undervisning og
læring. Som en fjerde grund skal nævnes, at teorien ikke tilbyder en bestemt normativitet, i
betydningen at der arbejdes hen mod en ide, hvilket jeg opfatter som min mulighed for at lade det
valgte analytiske begrebsapparat være fundamentet, hvorpå jeg så selv kan vælge, hvorfra jeg
normativt positionerer mig. Den sidste grund til at vælge systemteorien hænger sammen med N.
Luhmanns trækken på en vifte af inspirerende teoretiske tilgange og kondenserer spændende og
kreative tanker, som er genereret af både naturvidenskaben, humaniora og samfundsvidenskaben.
Afhandlingens ærinde kan i den anvendte systemteoretiske ramme formuleres som en forventning
om, at udbredelsesmediet, pbc, vil ændre præmisserne for undervisning og læring, hvor disse to
begreber iagttages som omverden for hinanden og dermed indbyrdes afhængige. Det gælder både i
interaktionssystemer, sociale systemer, der er karakteriseret ved fysisk nærvær, - en såkaldt ’faceto- face’-sammenhæng, og i de sociale systemer, der opererer i, konstituerer og reproducerer sig via
skriftlig, netbaseret, asynkron, computermedieret kommunikation (snack).
Kommunikation faciliteret af udbredelsesmediet, pbc, forventes at forbedre undervisningen, idet
tilslutningsmulighederne bliver flere, hvilket antages at have betydning for de enkelte psykiske
systemers erkendelsesprocesser.
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Forventninger til at brugen af pbc vil ændre undervisningens organisering, og forventninger til at
brugen af pbc vil facilitere individuelle læringsstrategier, er udgangspunktet for den empiriske
undersøgelse.
Den empiriske undersøgelse er udført på baggrund af et systemteoretisk inspireret
følgeforskningsdesign, der består af 16 tematiserede delkomponenter, som afhængigt af tema
benytter en af følgende informationsindsamlingsmetoder: essays, observationer, enkelt/gruppeinterviews, skriftlige spørgsmål, mundtlige spørgsmål i plenum og udfyldning af skemaer.
Inden for disse metoder skelner jeg mellem selektiv repræsentation og fuld repræsentation.
Den empiriske undersøgelse viser, at elevernes forventninger til udvikling af egen IT-viden og
egne IT-færdigheder ifølge deres ekspliciterede iagttagelser er indfriet ved deltagelse i det treårige
gymnasieforløb. Ifølge eleverne forventer de, at deres erhvervede IT-kvalifikationer er noget, som
vil være attraktive attributioner, hvad angår specielt kommende erhvervsarbejde og kommende
studieforløb. Eleverne aktualiserer således specielt IT-viden og -færdigheder i forbindelse med
deres deltagelse i det treårige gymnasieforløb. Det drejer sig primært om brugen af pbc’en som
skrive- og regneredskab samt som udbredelsesmedie i forbindelse med brugen af specielt
elektroniske ordbøger og snack-baserede aktiviteter, herunder internet-baserede aktiviteter.
Det politiske systems forventninger til konkrete IT-kvalifikationer (kategori 3) kan i denne
sammenhæng siges at være indfriet, idet elevernes brug af en pbc ifølge det konstruerede billede af
den empiriske undersøgelse kan iagttages som et udtryk for, at eleverne kan tilskrives disse ITkvalifikationer. Den empiriske undersøgelse og det konstruerede billede af det politiske systems
forventninger kan med andre ord iagttages som kongruente i denne sammenhæng.
Rettes opmærksomheden ikke på IT iagttaget som tema for undervisningen og dermed aktualiserede
IT-kvalifikationer, men på det politiske systems forventninger til IT-anvendelsen i undervisningen
(kategori 1), er der ikke umiddelbart tale om kongruens, hvad angår det iagttagne billede af det
valgte genstandsfelt. Dette kan skyldes den mindre præcise brug af begreber som ”effektiv” og
”forbedre” i forbindelse med begrebet undervisning i de inddragne publikationer. Med hensyn til
begrebet ”effektivitet” kan der være flere motiver og dermed flere perspektiver for en sådan
effektivitetstænkning. Her skal nævnes, at det ikke med den empiriske undersøgelse har været
muligt at få konstrueret et billede, der i et cost/benefit-perspektiv giver grobund for en sådan
effektivitetstænkning.
Lærerne mener ikke, at undervisning i gymnasiet skal være snack-baseret, men mener, at
interaktionssystemer stadig er formen, hvilket betyder, at de fysiske rammer stadig skal være til
rådighed. Eleverne ønsker ligeledes en høj grad af interaktionsbaseret undervisning, og ifølge deres
ekspliciterede iagttagelser drejer det sig om varierende former for organisering af denne interaktion,
hvor der ud over klassebaseret interaktion foreslås par- og gruppeorganiseringer.

271

Helle Mathiasen
Personlige bærbare computere i undervisningen

Begrebet ”effektivitet” kan ud over et økonomisk systemperspektiv iagttages ud fra et
uddannelsessystemperspektiv, hvor koden god/dårlig eksamen er gældende. Her viser de
foreliggende karakterdata for de fire pbc-klasser, der til dato har fuldført studentereksamen, at disse
klassers studentereksamenskaraktergennemsnit ækvivalerer landsgennemsnittet. Det politiske
systems forventninger til undervisningen ved inddragelse af IT afspejles således ikke i form af
markant højere karakterer, hvis uddannelsessystemets ’kodemålingsinstrument’, karaktersystemet,
13-skalaen, anlægges som perspektiv for en effektivitetstænkning.
De inddragne policy-papers nævner, at IT-anvendelse vil ”forbedre” undervisningen uden at
præcisere denne forventning. Jeg har med udgangspunkt i den her anlagte teoretiske ramme valgt at
formulere dette som det, at den undervisningsmæssige kommunikation har flere muligheder for
fastholdelse og udfoldelse af undervisningens tema. Ud fra en pædagogisk interesse kan det
diskuteres, hvorvidt undervisningen beriges, når alle elever har en pbc foran sig. Den empiriske
undersøgelse viser, at når det drejer sig om klassebaserede interaktionssystemer, hvilket er den
hyppigste form for organisatorisk tilrettelæggelse af undervisningen, kan elevernes brug af deres
pbc’ere ikke siges at berige den undervisningsmæssige kommunikation i væsentlig grad. Pbc’ens
mange tilslutningsmuligheder og muligheder for deltagelse i snack-baserede ’parallelt-kørende’
systemer betyder ifølge den empiriske undersøgelse, at den undervisningsrelaterede kommunikation
i den klasseorganiserede undervisning ikke perturberes med hensyn til temafastholdelse og udfoldelse. Den undervisningsrelaterede kommunikation ’mister’ snarere kommunikative bidrag,
idet elever vælger periodevis at deltage i andre pbc-baserede sociale systemer frem for at vælge det
sociale system, som uddannelsessystemet forventer, at psykiske systemer i rollen som elever
deltager i. Det er der for så vidt ikke noget nyt i. Det har således altid været muligt at vælge den
undervisningsrelaterede kommunikation fra, men med en pbc foran sig er mulighederne
ekspanderet, idet de virtuelle socialsystemer kun i denne specielle pbc-baserede sammenhæng kan
aktualiseres.
Eleverne tillægger det særdeles stor betydning, at de kan bruge deres pbc som skriveredskab i
forbindelse med notetagning, hvilket er den mest udbredte pbc-brug i det klassebaserede
interaktionssystem. Ifølge den empiriske undersøgelse giver eleverne udtryk for, at computeren er
uundværlig, når denne iagttages som skriveredskab i forbindelse med notetagning, og når pbc’en
iagttages som en ’digital A4-mappe’.
Undervisningen i faget matematik indtager en særstilling. Her er det primært en intensiv brug af et
fagspecifikt program, der er i fokus.
Det politiske system giver udtryk for, at IT-inddragelse i undervisning vil betyde nye
organisationsformer og styrkelse af princippet om undervisningsdifferentiering. Den empiriske
undersøgelse viser, at den overvejende del af den pbc-baserede undervisning ækvivalerer med den
traditionelle måde at organisere undervisning på, hvilket betyder, at den skemalagte klassebaserede
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undervisning udgør fundamentet, og at undervisningsdifferentiering er iagttaget aktualiseret i
begrænset omfang. Undervisningens organisering og den undervisningsrelaterede kommunikation
har fundet sin form, og det samme gælder elever og læreres anvendelse af deres pbc ifølge den
empiriske undersøgelse. Det sociale system har i den forstand tilskrevet pbc’en som genstand en
form eller rettere to former. Den ene form ligger ikke langt fra kendte former for skrive- og
regneredskaber, den anden form kan genfindes i udbredelsesmedier som bøger, aviser, radio og tv.
Når det drejer sig om, at den pbc-baserede undervisning har fundet sin form, er det i betydningen, at
organiseringen af undervisningen og den undervisningsmæssige kommunikation iagttages
kondenseret i kendte klasseorganiserede fagspecifikke og intervalopdelte former. Den
undervisningsmæssige kommunikation kan ifølge den empiriske undersøgelse beskrives som
primært tilslutningskommunikation og lærermonologbaseret kommunikation.
Den multifunktionalitet, som jeg har tilskrevet en pbc, afføder forventninger i form af bl.a. andre
tilgange til undervisningens tema end blot f.eks. fagbogen eller lærerens meddelelse. De flere
optiske og akustiske muligheder, en pbc tilbyder - iagttaget som redskab og som udbredelsesmedie giver den lærende mulighed for at vælge netop de tilgange, der giver den bedste resonans i det
specifikke psykiske system (kategori 2). Pbc’en kan i den forstand iagttages som
kompleksitetsreducerende i forbindelse med den enkelte elevs konstruktion, re- og dekonstruktion
af vidensstrukturer. Fagspecifikke programpakker og internetbaseret materiale kan i den forstand
være eksempler på pbc-brug, der faciliterer det enkelte psykiske systems videnskonstruktion set i et
kompleksitetsreducerende perspektiv. Ifølge den empiriske undersøgelse er denne
multifunktionalitet ikke aktualiseret i særlig grad, hvad angår undervisningsrelaterede
sammenhænge.
Undervisningsprincippet om differentiering har, set i et teoretisk perspektiv, fået nye vilkår, idet der
i princippet skulle være mulighed for at tilrettelægge undervisningen således, at alle ’pbc-elever’ på
hver deres måde arbejder med undervisningens tema ud fra de samme mål. Sådanne forventninger
er ikke iagttaget som værende blevet indfriet i omfattende grad i den empiriske undersøgelse.
Undersøgelsen viser, at eleverne tillægger begrebet ”selvdisciplin” stor betydning, idet pbctilstedeværelsen i interaktionssystemet, klassen, iagttages som inviterende til ikke
undervisningsrelaterede aktiviteter. Med andre ord skal man som elev i en pbc-klasse være i
besiddelse af ”selvdisciplin” for at kunne aktualisere den undervisningsrelaterede kommunikation.
Til dette kan tilføjes, at de snack-baserede ”fristelser” ifølge den empiriske undersøgelse ikke
nævneværdigt har ændret karakter gennem de tre år, derfor elevernes fokusering på kravet om
aktualisering af ”selvdisciplin”.
Det politiske systems forventninger til udvikling af såkaldte bløde kvalifikationer via ITinddragelse i undervisningen kan i den forbindelse siges at være blevet indfriet. Spørgsmålet er, om
det politiske system også havde forventninger om, at det i den sammenhæng er ad denne indirekte
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vej, disse kvalifikationer skal læres. Den empiriske undersøgelse viser i denne sammenhæng ikke,
at det har været undervisningens intention i den forstand, at der er iagttaget ekspliciterede
formålsformuleringer omhandlende ”selvdisciplin” som tema for undervisningen. Pbctilstedeværelsen i undervisningen har over tid aktualiseret elevernes ønske om ”selvdisciplin”, og en
tilsvarende strategi har for flere elevers vedkommende gjort sig gældende, når det drejer sig om
vedligeholdelse af tidligere konstrueret viden og konstruerede færdigheder. Pbc’en inviterer i den
forstand til valg, hvad angår pbc-relaterede genererede krav til såkaldte bløde kvalifikationer som
”selvdisciplin” og til valg, hvad angår vedligeholdelse af ikke oprindeligt pbc-relaterede
kvalifikationer, her konkret tidligere tilegnede skrive -, stave - og regnefærdigheder.
Antagelser, hvad angår ny teknologi, er ikke i den forventede grad blevet aktualiseret. Det gælder
udbredelsesmedier som film, radio og tv, som gennem det 20. århundrede er blevet tilskrevet
egenskaber, der kunne revolutionere uddannelsessystemet. Spørgsmålet er, om IT indtager en
særstilling set i relation til tidligere tiders ny teknologi. Den foreliggende empiriske undersøgelse
viser, at begrebet ”revolution” ikke kan bruges i den sammenhæng. Det er på den anden side for
tidligt at konkludere, at uddannelsessystemet ikke kan perturberes i omfattende grad af IT på
længere sigt. Derfor opfordres der i stedet for at konkludere yderligere til fortsat forskning, hvad
angår systemers iagttagelse af ny teknologi og hvad angår systemrelaterede mekanismer, der
aktualiseres, når ny teknologi er et vilkår.
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English summary
The thesis is based on an analysis of explicited expectations from information technology (IT),
as they appear via policy papers from the political system within the past decade. Starting from L.
Cuban’s demonstration of the fact that during the twentieth century great things have been expected
from new technology, I am pointing out that when it comes to computer-based technology in the
educational system there are no differences in the extent and types of expectations.
I am categorizing the explicited expectations contained in the above mentioned papers according to
three major categories comprising expectations as regards: 1. IT-use in teaching, 2. IT as facilitator
of learning processes and 3. Concrete IT qualifications, respectively.
Concerning IT-use in teaching, category 1, explicited expectations regarding a more effective
teaching are noticed, however, without clarification of the concept effectiveness. Furthermore,
several different motives for an effectiveness-thinking are observed, dependent on the perspective
from which the concept is viewed. Two perspectives are especially in focus: a traditional
cost/benefit perspective and an expanding teeaching-related media perspective. Primarily these
perspectives represent financial and pedagogical interests respectively.
Generally, the policy papers in question state - in not very specific terms - that the issue is
expectations that teaching is improved and quality increased, when IT is integrated into teaching.
As regards category 2, IT viewed as a facilitator of learning processes, great things are expected
from IT’s facilitation of individual approaches to what has to be learned. IT is ecpected to support
the strategies of the learner in connection with the acquisition of knowledge - and the individual
learning processes as well as the principle of differentiation of teaching are granted optimum
conditions.
The expectations as regards IT qualifications, category 3, are outstanding. It is expected that general
IT skills like for instance the use of word processing, specifically subject-related software packages,
intra- and internet will facilitate the communication of the subject-contents of the teaching. Thus, IT
skills are in focus and are viewed as part of a national development of IT competence. It is
expected that the so-called soft qualifications like capability of co-operation, independence and selfdiscipline will develop parallel with the application of IT, and in this connection IT is expected to
facilitate this development.
Based upon the policy-papers in question, the chosen concrete field of object: teaching in the
three-year common upper secondary school, where personal portable computers (PPC) are a
reality and - seen in a historical perspective - the changed premisses of teaching, I ask the question:
What do teachers and students really do, when an intensive application of IT in teaching becomes
possible? And what is, especially the students’, approach to and experience with the use of PPC in
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teaching? Thus, the empirical study is based, primarily, on an observed student perspective. On this
background the problem is phrased as follows:
A study on the relationship between the great things expected by the political system from the
application of IT in teaching, and the field of object observed.
The theoretical foundation has been constructed from parts of Niklas Luhmann’s theory of
system, considering particularly his theory of communication and cognition. I have chosen a ‘set’ of
concepts from Luhmann’s system-theoretical complex, and have attempted to apply this ‘set’ on the
design of method of the empirical study and on the subsequent analysis. The conceptual point of
origin is rooted in the concepts system, complexity, meaning, communication, language and
cognition. Consequently, the concepts IT, learning and teaching are observed within the applied
system-theoretical frame.
One reason for choosing Luhmann’s system-theoretical perspective is the benefit of complexityhandling derived from the use of the system theory. Another is that the theory offers a systemthinking operating with closed, self-creating, self-referential and autonomous systems equivalenting
the way in which I observe the reality appearing in front of me. A third reason is that I consider
Luhmann’s theory of communication controversial and disengaging. The coupling of system
definition and system characteristics with the concept of communication leads to a thinking, where
it is impossible to work with the idea that thoughts can leave persons, which has some decisive
consequences for, among other tings, a discussion of teaching and learning. As a fourth reason
should be mentioned that the theory does not offer a specific normativity, in the sense that one
works toward an idea, which I consider my possibility of letting the chosen analytical conceptual
instrument form the basis on which I can choose, independently, from where I want to position
myself normatively. The last reason for choosing the theory of system is connected with Luhmann’s
drawing on a series of inspiring theoretical approaches and his condensation of exciting and creative
thoughts generating from both science, humaniora and social science.
Within the frame of the applied system-theoretical frame the idea of the thesis can be phrased as an
expectation that the communicative media PPC will change the premises of teaching and learning,
wherever those concepts are considered each other’s surroundings and, consequently, mutually
dependent. This is true for both interactive systems, social systems characterized by physical
presence - a so-called ‘face-to-face-relation - and in those social systems, which operate in as well
as constitute and reproduce themselves via written, netbased, asynchronous, computer-mediated
communication (WNACC).
Communication facilitated by PPC is expected to improve teaching, as the possibilities of
connection become more numerous, which is assumed to be of importance to the cognitive
processes of the individuel psychical systems. Expectations that the use of PPC will change the
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organizing of teaching, and expections that the use of PPC will facilitate individual learning
strategies form the basis of the empirical study.
The empirical study was carried through on the basis of a system-theoretically inspired
consecutive research design comprising 16 thematized part-components, which - dependent on
theme - use one of the following data collection methods: essays, observations, individual/group
interviews, questionnaires, questions asked in in plenum sessions and filling-in of forms. Within
these methods I distinguish between selective representation and full representation.
The empirical study demonstrates that according to their explicited observations the students’
expectations as regards the development of their personal IT knowledge and skills have been
fulfilled during the three years of upper secondary school. According to the students they expect
that the acquired IT qualifications will be attractive attributions, especially where future occupation
and forthcoming studies are concerned. Thus, the students are particularly actualizing IT knowledge
and skills in connection with their participation in the three years in uppper secondary school.
Primarily, it concerns the use of the PPC as an instrument for writing and calculation and as
communicative media in connection with, especially, electronic dictionaries and WNACC-based
activities including internet-based operations.
In this connection the expectations of the political system from concrete IT qualifications (category
3) must be considered fulfilled, since, according to the constructed image of the empirical study, the
students’ use of of PPC can be considered an expression of the fact that they can be credited for
these IT qualifications. In other words, the empirical study and the constructed image of the
expectation of the political system can be considered congruous in this connection.
If the attention is not directed towards IT as a theme for teaching and the, consequently, actualized
IT qualifications but towards the political system’s expectations from the use of IT in teaching
(category 1) no immediate congruity is present as regards the observed image of the chosen field of
object. This may be due to the not very specific terms used in the examined policy papers like
“effective” and “improve” in connection with the concept “teaching”. As regards the concept
“effectiveness”, there may be several motives and, consequently, several perspectives connected
with this kind of effectiveness-thinking. It should be mentioned here that in the empirical study it
has not been possible to construct an image that in a cost/benefit-perspective offers a genial soil for
such effectiveness-thinking. The teachers do not find that teaching in upper secondary school
should be WNACC-based but think that interactive systems are still the form of teaching, which
means that the physical frames should always be available. Likewise, the students want a high
degree of teaching based on interaction, and according to their explicited observations this means a
multitude of ways of organizing this interaction, which above class-based interaction should
comprise interaction organized in couples and groups.
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Above viewing the concept “effectivity” from an economic system perspective it may be viewed
from an educational system perspective, where the code is good/bad final examination. Here the
collected data on the marks of the four PPC-classes which up till now, have passed their upper
secondary school examinations demonstrate that the average marks of these classes equivalate the
national average. Thus, the political system’s expectations as regards IT in teaching are not
reflected in the shape of remarkably higher marks, if the educational system’s ‘code measuring
instrument’, the so-called 13-scale, is used as the perspective of effectiveness-thinking.
The examined policy papers mention that the application of IT will “improve” the teaching,
however, this expectation is not specified. Starting from the actual theoretical frame I have chosen
to express this as follows: The educational communication has several possibilities of maintaining
and elaborating the theme of the teaching. Based on a pedagogical interest it may be discussed
whether teaching is enriched when all students have a PPC in front of them. The empirical study
demonstrates that whenever class-based interactional systems are used - which is the most frequent
form of organizing the teaching - the students’ use of their PPC cannot be said to enrich the
educational communication to any higher degree. According to the empirical study the numerous
possibilities of connecting the PPC and the opportunities it offers of participation in WNACC-based
‘parallel’ systems mean that the teaching-related communication in class-oriented teaching is not
perturbed as regards maintenance and elaboration of themes. However, the teaching-related
communication ‘looses’ communicative utterances, when students choose, periodically, to
participate in other PPC-based social systems rather than choosing the social system in which - as
expected by the educational system - psychical systems acting as students are expected to
participate. So far, there is nothing new in that. Thus, it has always been possible to separate oneself
from the teaching-related communication, however, in front of a PPC the possibilities have
expanded, as only in this special PPC-based connection the virtual social systems can be actualized.
The students attach extremely great importance to the fact that they can use their PPC as a writing
instrument in connection with note-taking, which is the most frequently performed PPC activity in
the class-based interactive system. According to the empirical study the students state that the
computer is indispensable as a writing instrument in connection with note-taking and whenever the
PPC is considered a ‘digital folder’.
The teaching of mathematics occupies a place apart as in this subject an intensive use of subjectrelated software is in focus.
The political system indicates that the application of IT in teaching will mean new organizational
forms and a strengthening of the principle of differentiation of teaching. The empirical study
demonstrates that the major part of the PPC-based teaching equivalates the traditional way of
organizing teaching, which means that the classroom-based teaching organized in lessons makes up
the foundation, and that differentiation of teaching is regarded as actualized to a limited extent only.
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According to the study the organization of teaching and the teaching-related communication have
found their form, and the same applies to students’ and teachers’ use of the PPC. In this respect the
social system has ascribed to the PPC as an object a form or rather two forms. One is situated not
very far from well-known forms of writing and drawing instruments, the other can be recognized in
communicative media e.g. books, newspapers, radio and tv. Talking about the PPC-based teaching
having found its form means that the organization of the teaching and the educational
communication is considered condensated in well-known class-organized, subject-specific and
interval-divided forms. According to the empirical study the educational communication may be
described as primarily a connective communication and a teacher soliloquy-based communication.
The multiple functionality I have ascribed to a PPC gives rise to expectations in the shape of, a.o.
other approaches to the theme of teaching than for instance the textbook or the teacher’s
information. The more numerous visual and acoustic possibilities offered by the PPC - considered
as a media - offers the learner the opportunity to choose precisely the approaches, which, so-tospeak give the better resonance in the specific psychical system (category 2). In this respect the PPC
may be considered complexity-reducing in connection with the individual student’s construction,
re- and deconstruction of knowledge structures. In this respect subject-specific software packages
and internet-based material may be examples of PPC-use facilitating the individual psychical
system’s construction of knowledge seen in a complexity-reducing perspective. According to the
empirical study this multi-functionality is not actualized to any particular extent, as regards
teaching-related connections.
Seen in a theoretical perspective the educational principle of differentiation of teaching has been
given new conditions, as in principle it should be possible to plan the teaching so that all ‘PPCstudents’ can work in each their individual way with the theme of the teaching pursuing the same
objectives. According to the empirical study such expectations do not appear to be fulfilled to any
particular extent.
The study demonstrates that the students attach great importance to the concept “self-discipline”, as
the presence of the PPC in the interactive system, the class, is considered an invitation to nonteaching-related activities. In other words, as student in a PPC class one must be “self-disciplined”
in order to be able to actualize the teaching-related communication. It should be added that
according to the empirical study the character of the WNACC-based “temptations” have not
changed noticeably during the three years; thence the students’ focussing on the demand for
actualization of “self-discipline”.
Thus, the political system’s expectations as regards the development of so-called soft qualifications
via IT-integration into teaching can be considered fulfilled. The question is, whether the political
system also expected that these qualifications should be acquired in this indirect way. In this
connection it does not appear from the empirical study that this has been the intention of the
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teaching, meaning that explicited objectives have been put into words, as regards “self-discipline”
as a theme for the teaching. In the course of time the presence of the PPC in the teaching has
actualized the students’ wishes for “self-discipline”, and a similar strategy has manifested itself with
several students as regards the maintenance of earlier constructed knowledge and skills. In that
sense the PPC invites to choices, as regards PPC-related demands on so-called soft qualifications
like “self-discipline”, and to choices as regards maintenance of not originally PPC-related
qualifications, in this case earlier acquired skills in writing, spelling and calculation.
Assumptions regarding new technology have not been actualized to the degree expected. This is
true as regards communicative media like film, radio and tv, to which during the twentieth century
qualities have been ascribed that were able to revelutionize the educational system. The question is,
whether IT stands out compared with the new technologies of former times. The present empirical
study demonstrates that the concept “revolution” cannot be used in that context. On the other hand,
it is too early to conclude that on a long view the educational system cannot be perturbed by IT to a
more extensive degree. Instead of further conclusions is invited to continued research, as regards
various systems’ observance of new technology, and as regards system-related mechanisms
actualized whenever new technology is a condition.
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fagene m.v. i gymnasiet .
Undervisningsministeriet (1987c): Bekendtgørelse af lov nr. 715 af 18. november 1987,
Bekendtgørelse af lov om gymnasieskoler og studenterkursus
Undervisningsministeriet (1991): EDB. Kvalitet i uddannelse og undervisning. Undervisningen i
EDB i det danske uddannelsessystem. En beskrivelse og vurdering af mål og indhold.
Undervisningsministeriet (1993a): Bekendtgørelse af lov nr. 531 af 23. juni 1993, Bekendtgørelse
af lov om gymnasiet m.v
Undervisningsministeriet (1993b): Bekendtgørelse nr. 319 af 19. maj 1993, Bekendtgørelse om
gymnasiet, studenterkursus og enkeltfagsstudentereksamen
Undervisningsministeriet (1993c): Lov om folkeskolen, lov af 23.juni 1993
Undervisningsministeriet (1993d): Teknologistøttet undervisning (Fjernundervisning). Betænkning
nr. 1253
Undervisningsministeriet (1993e): Teknologistøttet undervisning (Fjernundervisning). Bilagsbind
II.
Statsministeriet (1993): Regeringsgrundlag, januar 1993. En ny start
Undervisningsministeriet, Folkeskoleafdelingen (1994): Formål og centrale kundskabs- og
færdighedsområder, Folkeskolens fag.
Statsministeriet (1994): Regeringsgrundlag, januar 1994. Fælles fremtid.
Forskningsministeriet, s.d. (1994): Info-samfundet år 2000:
Undervisningsministeriet, Folkeskoleafdelingen (1995a): Læseplaner, Folkeskolens fag.
Undervisningsministeriet, Folkeskoleafdelingen (1995b): Matematik, faghæfte 12.
Undervisningsministeriet (1995c): Bekendtgørelse af lov nr. 536 af 23. juni 1995, Bekendtgørelse
af lov om gymnasiet m.v

295

Helle Mathiasen
Personlige bærbare computere i undervisningen

Forskningsministeriet (1995): Fra vision til handling, Info-samfundet år 2000.
Undervisningsministeriet (1996): Bekendtgørelse af lov nr. 564 af 20. juni 1996, Bekendtgørelse af
lov om gymnasiet m.v.
Forskningsministeriet (1996a): Den bærbare revolution – IT i undervisningen.
Forskningsministeriet (1996b): Info-samfundet for alle – den danske model, IT-politisk redegørelse
1996 til Folketinget og IT-politisk handlingsplan
Undervisningsministeriet, Universitetsafdelingen (1997a): IT og lærerne, Strategi for IT i
læreruddannelsen og lærernes videre- og efteruddannelse
Undervisningsministeriet (1997b): Informationsteknologi og uddannelse.
Undervisningsministeriet (1997c): Bekendtgørelse af lov nr. 63 af 23. januar 1997, Bekendtgørelse
af lov om gymnasiet m.v
Forskningsministeriet (1997a): IT I TAL 1997, 19 billeder af infosamfundet.
Forskningsministeriet (1997b): Autoriteter står for fald – IT-politisk redegørelse til folketinget
1997.
Forskningsministeriet (1997c): Handling gi´r forvandling – IT-politisk handlingsplan 97/98.
Undervisningsministeriet s.d.: Opfølgning af Undervisningsministeriets IKT-handlingsplan 19982003 på det almengymnasiale område. Udkast.
Undervisningsministeriet, Uddannelsesstyrelsen (1998a) : Den elektroniske skole, Del 1. IKT
forsøg 1995-1998 på Holstebro Gymnasium og HF-kursus og Nørresundby Gymnasium og HFkursus. Skole- og fagrapporter.
Undervisningsministeriet (1998b): Informations- og kommunikationsteknologi i
uddannelsessystemet, handlingsplan 1998-2003.
Undervisningsministeriet (1998c): Bekendtgørelse af lov nr. 613 af 18.august 1998, Bekendtgørelse
af lov om gymnasiet m.v
Statsministeriet (1998): Regeringsgrundlag, marts 1998. Godt på vej i det 21. århundrede.
Undervisningsministeriet, Uddannelsesstyrelsen (1999a): Bekendtgørelse nr. 411 af 31. maj 1999,
Bekendtgørelse om gymnasiet, studenterkursus og enkeltfagsstudentereksamen.
Undervisningsministeriet (1999b): Bekendtgørelse af lov nr. 820 af 4. november 1999,
Bekendtgørelse af lov om gymnasiet m.v.
Statsministeriet (1999): Regeringens resultater, oktober 1998 – maj 1999.
Forskningsministeriet (1999a): Danske IT-billeder. Statusrapport. Det digitale Danmark
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Forskningsministeriet (1999b): Det digitale Danmark - omstilling til netværkssamfundet
Forskningsministeriet (1999c): Det digitale Danmark- omstilling til netværkssamfundet bilag.
Undervisningsministeriet, Uddannelsesstyrelsen (2000): Bekendtgørelse af lov nr. 754 af 8. august
2000, Bekendtgørelse af lov om gymnasiet mm.
Forskningsministeriet (2000): Omstilling til netværkssamfundet, IT- og telepolitisk redegørelse til
Folketinget.
Statsministeriet (2000): Regeringens resultater, oktober 1999 – maj 2000
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2. Metodekomponentoversigt - en kronologisk oversigt
Informationsindsamlingsbilag.
1x:
Observationer, klassebaseret undervisning, frikvarterer, (ultimo august, 1998) , 1x.1
Essay, ’Forventningsbeskrivelse’, elever, (ultimo august/primo september, 1998), 1x.2
Essay, ’Forventningsbeskrivelse’, lærere, (ultimo august/primo september, 1998), 1x.3
Observationer, klassebaseret undervisning, frikvarterer, (primo december, 1998), 1x.4
Observationer, klassebaseret undervisning, frikvarterer, (primo marts 1999), 1x.5
Optælling af sendte og modtagne mails, ’Volumen og type’, 2 ugers periode, (marts 1999), 1x.6
Matrix, optælling af programmelbrug, ’Art og omfang’, (primo april, 1999), 1x.7
Observationer, klassebaseret undervisning, (primo april, 1999), 1x.8
Interviews, enkeltinterviews, 4 elever, (primo april) 1x.9
Interviews, gruppeinterviews, 9 elever, (primo april), 1x.10
2x:
Klassebaseret, (elever i 2.x) diskussion af ’Volumen og type’- og ’art og omfang’-undersøgelsen i
1.x, mundtlige spørgsmål (primo oktober, 1999), 2x.1
Lærergruppebaseret diskussion af ’Volumen og type’- og ’Art og omfang’-undersøgelsen i 1.x,
mundtlige spørgsmål (primo oktober, 1999), 2x.2
Essay, pbc i gymnasiet, betydning?, Elever, (primo oktober/primo november, 1999), 2x.3
Observationer, klassebaseret undervisning, gruppebaseret undervisning (primo oktober, 1999), 2x.4
Interviews, enkeltinterviews, 4 lærere, (medio januar, 2000), 2x.5
Interviews, gruppeinterviews, 6 lærere, (medio januar, 2000), 2x.6
Observationer, klassebaseret undervisning, gruppebaseret undervisning, ( medio januar, 2000), 2x.7
Optælling af sendte og modtagne mails, ’Volumen og type med tilhørende bemærkninger’, 2 ugers
periode, (ultimo april, 2000), 2x.8
Matrix, optælling af programmelbrug, ’Art og omfang med tilhørende bemærkninger’, (ultimo april,
2000), 2x.9
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Skriftlige spørgsmål, ’Suppleringsspørgsmål til ’Art og omfang med tilhørende kommentarer’’,
(ultimo april, 2000), 2x.10
Skriftlige spørgsmål, ’Suppleringsspørgsmål til ’Suppleringsspørgsmål til ’Art og omfang med
tilhørende kommentarer’’, (ultimo april, 2000), 2x.11
Observationer, klassebaseret undervisning, (ultimo april, 2000), 2x.12
Interviews, enkeltinterviews, 3 lærere, (ultimo april, 2000), 2x.13
Essay, elever, ’forestillinger om et 3-årigt gymnasieforløb med pbc’, (ultimo april 2000), 2x.14
3x:
Mail-baseret spørgsmål til eleverne i 3x om deres angivelse af omfang af fagspecifike
programanvendelse i skole/hjem. (ultimo september 2000), 3x.1
Mail-baserede spørgsmål til lærerne ’Logbog/klassedatabasens funktioner i undervisningen af 98x’
(ultimo oktober 2000) 3x.2
Mail-baserede spørgsmål til eleverne ’Logbog/klassedatabasens funktioner i undervisningen af 98x’
(ultimo oktober 2000) 3x.3
Klassebaseret (elever i 2.x) diskussion af ’Volumen og type’- og ’Art og omfang’-undersøgelsen i
1.x og 2x. mundtlige spørgsmål (medio januar, 2001), 3x.4
Observationer, klassebaseret undervisning, (medio januar, 2001), 3x.5
Interviews, enkeltinterviews, (de 4 elever fra 1x), (medio januar, 2001) 3x.6
Interviews, gruppeinterview, elever, (medio januar, 2001) 3x.7
Lærergruppediskussion af ’Volumen og type’- og ’Art og omfang’-undersøgelsen i 1.x og 2x. og
efterfølgende spørgsmål til undervisningens organisering og læringsstrategier, mundtlige spørgsmål
(medio januar, 2001), 3x.8A og 3x.8B
Angivelse og optælling af ’Mailtype og indholdskategori’ (medio januar, 2001), 3x.9
Optælling af sendte og modtagne mails, ’Volumen og type med tilhørende bemærkninger’, 2 ugers
periode, (primo marts, 2001), 3x.10
Matrix, optælling af programmelbrug, ’Art og omfang med tilhørende bemærkninger’, (ultimo
marts, 2001), 3x. 11
Essay, ’Et tilbageblik’ (medio juni, 2001), 3x.12
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3. Observationsskema
Tid, angives med intervaller på 5 minutter
’Ikke-e-tilkoblings-handling’, angives ved at notere, når de elever, der kan iagttages fra
’I’ f.eks. spiller, surfer, mailer, læser nyheder osv.
Undervisningstilslutningskommunikation angives ved at notere, elev/
lærermeddelelse, dvs. e-tilkoblings-handling.
Refleksiv kommunikation, angives ved at notere
e-tilkoblingshandling, som er
karakteriseret ved at være refleksiv.
Monolog angives ved at notere,
hvem der udfører monologen.
Pbc-brug, angives ved
at notere, hvilke
programmer eleverne
anvender

tid
min
0

5
10
.
.
.
45/90
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4. Eksempel på udfyldt observationsskema, 15 minutter
tid
min

’ikke-e-tilkoblings
handling’

0

x9
x10

5

x10
x9

undervisningstilslutningskomm.

Refleksiv
komm.

monolog
L
E

L
x4
L
x5
L
x9
L
x11

pbc-brug
word/notater

L
10

15

5. Klasseværelse, elev-, lærer- og iagttagerplacering, et eksempel
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6. Spørgerammer, elever, enkelt- og gruppeinterview
A:
Elevinterview, april 99:
Hvad betyder begrebet læring for dig?
Hvad betyder det for dig, at du har en bærbar, når vi tænker begrebet læring?
Hvad er den største fordel ved en bærbar ift læring?
Hvad er den største ulempe, ditto?
Hvilken betydning har det for forholdet mellem dig og dine klassekammerater og for dig og dine
lærere, at I har en pbc?
Og har det betydning for din måde at lære på?, - hvad du lærer?
Hvordan opfatter du dine klassekammeraters mening om læring og pbc’ens betydning,- er de enige
med dig?
Eksempler på en god læringssituation med pbc, ditto dårlig
Har den bærbare (hvilken) indflydelse på dialogen i klassen?, i gruppearbejdssammenhænge mm?
Lærer man anderledes med en pbc?
Hvordan skal undervisningen foregå med pbc?
Er der forskel på drenge og pigers tilgang til pbc?
Forbedrer pbc skriftlig fremstilling, ditto mundtlig

B:
Elevgruppeinterview, april 99:
Hvad betyder begrebet læring for jer?
Hvad betyder det for jer, at I har en bærbar, når I tænker begrebet læring?
Hvad er den største fordel ved en bærbar ift læring?
Hvad er den største ulempe, ditto?
Hvilken betydning har det for jeres forhold 1. til lærerne, 2. krav til jeres lærere , 3. jeres indbyrdes
forhold, at I har en pbc? Og har det betydning for jeres måde at lære på?,
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Eksempler på en god læringssituation med pbc, ditto dårlig
Har den bærbare (hvilken) indflydelse på dialogen i klassen?, i gruppearbejdssammenhænge mm?
Lærer man anderledes med en pbc?
Hvordan skal undervisningen foregå med pbc?
Er der forskel på drenge og pigers tilgang til pbc?
Forbedrer pbc skriftlig fremstilling, ditto mundtlig
Angående nedenstående spørgeramme for elevinterview, januar 2001 skal det nævnes, at nogle af
spørgsmålene fra ovenstående spørgeramme kan genfindes her, blot i en anden formulering. Ideen
har været at kunne iagttage en eventuel forskel, hvad angår brugen af pbc, og hvad angår
elevudsagn.

C:
Elevinterview, januar, 2001:
I de første interviews var der almindelig enighed om at lære noget, der handlede om at kunne
forstå, bruge og kunne huske ’det ’, men ikke bare kunne huske udenad, selv om det også var godt
at kunne.
Kan du nævne nogle oplevelser, som du har haft, hvor din pbc har ’hjulpet’ dig med det, du skal
lære (’det faglige stof’)?
Kan du nævne nogle oplevelser, hvor din pbc ikke hjælper dig, når du skal lære noget? (sidst: skrive
/ regnefærdigheder, skriftlige/mundtlige situationer)
Har du selv taget initiativ til at forstå ’det faglige stof’ vha. din pbc ?
- og på anden måde end hvad læreren har planlagt, via logbog og klasseundervisning f.eks.?
I december 2000 skrev du DSSO, hvordan vil du karakterisere din pbc-anvendelse i den situation,her tænker jeg på i selve arbejdsprocessen (i den uge du skrev opgaven, og tiden lige før;
Litt.søgning, større vifte af materialemuligheder, skriveprocessen, samarbejdsmuligheder, mailaktivitet osv)
Og på produktet?
Synes du, at din anvendelse af pbc svarer til, hvad du havde forestillet dig, da du startede i 1.g?
Hvis du skulle give 3 gode råd til kommende elever i en pbc-klasse, hvad ville du så nævne?
Hvis du skulle give 3 gode råd til kommende lærere i en pbc-klasse, hvad ville du så nævne?
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Hvis du skulle give 3 gode råd til politikerne, hvad angår pbc og undervisning i det 3-årige
gymnasieforløb, hvad ville du så nævne?

D:
Elevgruppeinterview, januar , 2001:
I det første gruppeinterview var der almindelig enighed om at lære noget, der handlede om at kunne
forstå, bruge og kunne huske ’det ’, men ikke bare kunne huske udenad, selv om det også var godt
at kunne)

Kan I nævne nogle oplevelser, som I har haft, hvor jeres pbc har ’hjulpet’ /’hjælper’ jer med det, I
skal lære (dvs forstå og huske og kunne bruge ’det faglige stof’)?
Kan I nævne nogle oplevelser, hvor jeres pbc ikke hjælper jer, når I skal lære noget? (sidst: skrive /
regnefærdigheder, skriftlige/mundtlige situationer)
Har I selv taget initiativ til at arbejde med og forstå ’det faglige stof’ vha. jeres pbc ?
- og på anden måde, end hvad læreren har planlagt, via logbog og klasseundervisning f.eks.?
I december, 2000 skrev I DSSO, hvordan vil I karakterisere jeres pbc-anvendelse i den situation,her tænker jeg på i selve arbejdsprocessen (i den uge I skrev opgaven, og tiden lige før;
litt.søgning, større vifte af materialemuligheder, skriveprocessen, samarbejdsmuligheder, mailaktivitet osv)
Og på produktet?
Synes I, at jeres anvendelse af pbc svarer til, hvad I havde forestillet jer, da I startede i 1.g?
Hvis I skulle give 3 gode råd til kommende elever i en pbc-klasse, hvad ville I så nævne?
Hvis I skulle give 3 gode råd til kommende lærere i en pbc-klasse, hvad ville I så nævne?
Hvis I skulle give 3 gode råd til politikerne, hvad angår pcb og undervisning i det 3-årige
gymnasieforløb, hvad ville I så nævne?
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7. Spørgerammer, lærere, enkelt- og gruppeinterview
A:
Lærerinterview 12.1.00 og 13.1.00 (2x)
Spørgeramme. (læreriagttagelser) (12.1.00 kl. 10.30 : Ty, kl. 13.30 : Fy, og 13.1.00: kl.14.30: Eng.,
14.30: Mat)
Bpc, til hvad:

1. Hvad har du brugt computeren til i undervisningen i 98x ( både i 1.g og 2.g)?
Bpc i undervisningen:

2. Kan du beskrive en typisk undervisningstime?( programmeltyper og anvendelsesomfang )
Bpc og undervisningens organisering:

3. Har du oplevet, at der er forskel på din måde at arbejde på, når du har bpc-klassen?
3.a Gør bpc en forskel, når du skal planlægge undervisningen? ( kl.-UV, gr-, par-, single-arb.,
fys.rum, tilst.vær.)
3.b Gør bpc en forskel, når du skal udføre undervisningen?
3.c. Gør bpc en forskel, når du skal evaluere undervisningen?
Bpc’s betydning for eleverne :

4. Hvad betyder det, at eleverne (2x) har en bpc til rådighed i dine timer (i/ uden for gymnasiets
mure)
5. Hvad bruger eleverne i 2.x bpc til i dine timer?
Bpc og tid, udvikling af anvendelsesperspektivet over en 3 årig periode :

6. Har du registreret, om der i dit fag/din undervisning i 98x er en forskel på måden, eleverne
bruger bpc på i 2.g ift 1.g ( i begyndelsen af gymnasieforløbet ift. midtvejs)?
7. Har du en forestilling om, hvordan eleverne vil bruge bpc i de resterende 1½ år?
8. Har du registreret, om der i dit fag/din undervisning i 98x er en forskel på måden, du bruger bpc
på i 2.g ift 1.g ( i begyndelsen af gymnasieforløbet ift. midtvejs)?
9. Har du en forestilling om, hvordan du vil bruge bpc i din undervisning i de resterende 1½ år i
98x?
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B:
Gruppeinterview,- lærere i 2x. (hultimen onsdag d. 12.1.00).
Spørgeramme. Lærerne: geo, ty, fy, eng, mat, da (6 lærere deltog)

Bpc, til hvad:

1. Hvad har I brugt computeren til i undervisningen i 98x ( både i 1.g og 2.g)?
Bpc i undervisningen:

2. Hvordan vil I beskrive en typisk undervisningstime? ( programmeltyper og anvendelsesomfang )
Bpc og undervisningens organisering:

3. Har I oplevet, at der er forskel på jeres måde at arbejde på, når I har bpc-klassen?
3.a Gør bpc en forskel, når I skal planlægge undervisningen? ( kl.-UV, gr-, par-, single-arb.,
fys.rum, tilst.vær.)
3.b Gør bpc en forskel, når I skal udføre undervisningen?
3.c Gør bpc en forskel, når I skal evaluere undervisningen?
Bpc’s betydning for eleverne :
4. Hvad betyder det, at eleverne (2x) har en bpc til rådighed i/ uden for gymnasiets mure
Bpc og tid, udvikling af anvendelsesperspektivet over en 3 årig periode:
5. Har I kunnet registrere en udvikling i elevernes anvendelsesmønstre, fra de startede i 1.g og så til
nu midt i 2.g? ,- er det noget der vil fortsætte i den resterende del af deres gymnasietid?
6. Bruger I bpc på samme måde i jeres undervisning i 2.x som i 1.x?
7. Har I en forestilling om, hvordan I vil bruge bpc i undervisningen i de resterende 1½ år i 98x?

C:
Gruppeinterview,- lærere i 3.x. (3.-4.lekt., d. 16.1.01).
Spørgeramme. Lærerne: eng, mat, (2 lærere deltog)
Bpc, til hvad:

1. Hvad har I brugt computeren til i undervisningen i 98x 3.g?

306

Helle Mathiasen
Personlige bærbare computere i undervisningen

Bpc i undervisningen:

2. Hvordan vil I beskrive en typisk undervisningstime i 98x, 3g?( programmeltyper og
anvendelsesomfang )
Bpc og undervisningens organisering:

3. Har I oplevet, at der er forskel på, hvordan I organiserer undervisningen i bpc-klassen i år ift 1.g
og 2.g?
3.a Gør bpc en forskel, når I skal planlægge undervisningen? (f.eks. logbogens betydning, - har den
f.eks. ændret funktion i løbet af de 3 år?)
3.b Gør bpc en forskel, når I skal udføre undervisningen i år, ift 1.g og 2.g?( f.eks. elevdeltagelse,
effektivitet, produkt)
3.c Gør bpc en forskel, når I skal evaluere undervisningen? (f.eks. bruges mailsystemet, logbogen )
Bpc’s betydning for eleverne :

4. Hvad betyder det, at eleverne (3x) har en bpc til rådighed i/uden for gymnasiets mure ift. mulige
individuelle læringsstrategier?
- DSSO, har pbc-anvendelsesmuligheden haft indflydelse på arbejdsprocesser (litt.søgn.,
materialevalg, CD-rom osv, skriveprocessen osv),- på produktet?
Bpc og tid, udvikling af anvendelsesperspektivet over en 3 årig periode:

5. Har I kunnet registrere en udvikling i elevernes anvendelsesmønstre, fra de startede i 1.g og så til
nu midt i 3.g? ,- er det noget, der vil fortsætte i den resterende del af deres gymnasietid?
6. Bruger I bpc på samme måde i jeres undervisning i 3.x som i 1.x og 2.x?
7. Har I en forestilling om, hvordan I vil bruge bpc i undervisningen i det resterende ½ år i 98x?
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8. Programmeltype, anvendelsesomfang, fag og sted
’Art og omfang’,
Ph.d.-projekt, april 99, Helle Mathiasen, Til 2x, april 2000 , IT-brug: Art og omfang,- hvor ofte og til hvad?
IT anvendt i forbindelse med undervisningen på gymnasiet. (AOG),NAVN:
1: max ca. 10% af undervisningstiden, 2: ca 1/3 af undervisningstiden, 3: ca 2/3 af undervisningstiden, 4: min. Ca 90% af undervisningstiden.
Forår 99
Da
Eng
Ty
Hist
Fy
Valgfag
Geo
Mat
2x
Fagprogrammer,
div cd-rom
mm.
Txtbehandling
Regneark
Netkommunikation*
(ej chat)
Internetsøgning
Præsentationsprogrammer
Andet:
nævn selv:
IT-brug: Art og omfang :IT anvendt i forbindelse med hjemmearbejde (AOH):
1: max ca 10% af hjemmearbejdet, 2: ca 1/3 af hjemmearbejdet, 3: ca 2/3 af hjemmearbejdet, 4: min. ca 90% af hjemmearbejdet
Forår 99
Da
Eng
Ty
Hist
Fy
Valgfag
Geo
1x
Fagprogrammer,
div cd-rom
mm.
Txtbehandling
Regneark
Netkommunikation*
(ej chat)
Internetsøgning
PræsentaIonsprogrammer
Andet:
nævn selv:
*: Skriv her, hvad du regner for netkommunikation (som ej er chat):
_________________________________________
_____________________________________________________
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9. Kommunikationsvolumen og –type
Til 2x. I husker nok flg. markeringssymboler (de forskellige kategorier):
x: Elev i klassen 2x.
xx: Flere elever i klassen på én gang.
l:

Lærer i klassen.

ll: Flere lærere på én gang.
p:

Privat til familie, private venner o.l.

k:

Kalenderen (bruges kun af enkelte)

a:

Alle andre (f.eks. til administration, faglige foreninger, klubber osv.).

d: Uafhængigt af overstående markeres med d, hvis der er tale om en del af en længere debat
(mindst 3 mails om samme emne). F.eks. viser markeringen xxld, at mailen er sendt til flere
elever i klassen, én lærer, og at det er en del af en diskussion (altså hvor mindst 3 mails er om
samme emne). Og f.eks. kan markeringen x vise en mail modtaget fra en elev i klassen. Det, du
skal nu, er at tælle hver af kategorierne sammen i nedenstående optællingsskema. 30. marts til
12. april 2000
Kategori

Modtaget post

Sendt post

x
xx
l
ll
p
a
dx
dl
dxx
dll
dxxl, dxxll, dllx *

Har du markeret disse kategorier, må du meget gerne fortælle, hvilken en af kategorierne, der er tale
om, og i hvilken forbindelse samt gerne vedlægge udskrift af dialogen.
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10. Essays, 1x, forestillingsbeskrivelse
(til 1x og en tilsvarende til lærerne)
1x, primo. Holstebro 31.8.98
Til 1x:
Hvilke forestillinger har du om de kommende 3 år som elev i en klasse,
hvor alle har bærbare pc’ere?
Her er nogle få stikord:
Skolehverdag

forståelse

Medbestemmelse
Planlægning

egne læreprocesser

Lærerroller
Arbejdsmønstre

fagene

at være elev

egne mål

Sendes til

hema@dlh.dk
De bedste hilsner
Helle Mathiasen
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lærerfunktioner

mundtlig kommunikation

skriftlig kommunikation
Indhold i fagene

fællesskab

Vaner

netkommunikation
formål

samarbejde

Helle Mathiasen
Personlige bærbare computere i undervisningen

11. Essay, 2x, Pbc og læremuligheder
Til elever i 2x:
Betyder det, at du har en bærbar computer noget for dig med hensyn til at lære det, du skal lære i
gymnasiet?
Hvis ja, så må du gerne prøve at beskrive, hvornår og hvordan computeren hjælper dig,- og gerne
med konkrete eksempler.
Sendes til hema@dlh.dk
De bedste hilsner
Helle Mathiasen
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12. Essay, 2x, et fremtidigt gymnasieforløb:
27.04.00: Den sidste ”opgave” inden sommerferien! Da du skal skrive en del, vil jeg anbefale, at du
bruger txt-behandling
”Opgave”:
Hvordan kunne du forestille dig et 3-årigt gymnasieforløb med pbc (personlige bærbare computere)
kunne organiseres?
Du må meget gerne gå i detaljer, f.eks. hvad angår måden at organisere undervisningen på, hvilke
arbejdsformer, hvilke roller og funktioner lærere og elever skal påtage sig osv.
Hvilke muligheder ligger der f.eks. i at have en pbc i døgnets 24 timer?
Sendes til hema@dlh.dk
De bedste hilsner
Helle Mathiasen
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13. Essay, 3x, Et tilbageblik
Mailbaseret, efter endt gymnasieundervisning
Et tilbageblik
Kære 3x,- en snart historisk titulation ;o)
Jeg håber, I har haft en god og frugtbar eksamensperiode og er klar til at modtage ’BEVISET’.
Som jeg fortalte ved sidste besøg, vil jeg gerne stille jer en sidste opgave, som jeg håber I gider sætte lidt tid af til, vel vidende at I har rigeligt at tage jer til lige nu…men inden I går i fest-mode, håber
jeg meget, at I vil sende jeres bidrag til mig. (hema@dpu.dk)
Opgaven lyder:
Eksamen og pbc-brug
Hvad har du brugt din computer til i forbindelse med denne sidste eksamensperiode, - og med hvilke formål?
Er der ellers noget, du her på falderebet synes, jeg skal vide?
De allerbedste hilsner
Helle
NB:
Husk at sende din nye mail-adresse til mig, hvis du vil vide, hvornår min ph.d.-afhandling er offentlig tilgængelig mm.
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14. Skriftlige spørgsmål i forbindelse med fuld repræsentation af
genstandsfeltet
A: 2x, april 2000, art og omfang, med tilhørende bemærkninger
1. Oplever du, at der er sket ændringer i din brug af computeren siden sidste forår, hvor du udfyldte
de samme to skemaer?
2. Hvordan forestiller du dig, at du vil udfylde de samme to skemaer til næste forår, foråret 2001?
3. Hvordan bruger du klassedatabasen? (Du kan f.eks give nogle eksempler på, hvordan, hvornår og
til hvad du anvender klassedatabasen):
4. Hvordan afleverer du skriftlige opgaver?
5. Bruger du mailsystemet til at ”finpudse” din opgaver, f.eks. ved at sende udkast til kommentering
til lærere eller elever i 2x (evt. andre) ?
6. Har du nogle kommentarer til det udfyldte skema?
7. Er der noget, du synes, jeg skal vide, som ikke fremgår af optællingsskemaet?
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15. Skriftlige spørgsmål i forbindelse med fuld repræsentation af
genstandsfeltet
B: Suppleringsspørgsmål til Art og omfang med tilhørende kommentarer.
Jeg har nu læst dit bidrag til dataindsamlingen angående art og omfang, samt dine bemærkninger.
Dette affødte følgende tillægsspørgsmål:
Du har med disse tillægsspørgsmål samtidig fået udleveret din besvarelse angående art og omfang
fra i går. Når du er færdig med at besvare tillægsspørgsmålene, skal alle fire A4 sider afleveres. Du
må gerne rette i de to A4-sider (art og omfangsskemaerne samt tilhørende bemærkninger), hvis du
har ændret mening.
1.
Hvordan skal jeg forstå anvendelsen af fagspecifikke programmer i engelsk og tysk?
Jeg vil gerne skelne mellem diverse fagprogrammer dvs. ”undervisningsprogrammer til faget” og så
ordbøger, som du sidste år specifikt skrev under ”andet nævn selv”
Hvis det, du har svaret på under fagspecifikke programmer inkluderer ordbøger, må du gerne rette i
skemaet, så det kan sammenlignes med sidste år.
Derudover må du gerne med ord fortælle, hvad du bruger fagprogrammerne til. ( I samtlige af de
fag, du har angivet, at du bruger fagprogrammer.)
2.
Der er i de tilhørende bemærkninger fremkommet ytringer om, at der er fordele (endda mange) ved
at gå i en pbc-klasse (personlig bærbar computer). Kan du give eksempler på sådanne fordele?
Og kan du give eksempler på ulemper?
3.
Hvornår blev dit modem opsagt Har du alligevel mulighed for at bruge et modem/isdn-forbindelse
hjemme?
Og i givet fald, bruger du netadgangen i hjemmet til gymnasierelaterede aktiviteter?
4.
Hvad er grunden til, at computeren ikke i nævneværdig grad bruges i valgfagene?
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5.
Hvad var grunden til, at ingen afleverede historieopgaven på ”elektronisk form”, når det var muligt?
6.
Hvad er ICQ?, Hvor ofte bruger du ICQ?, Hvor ofte anslår du andre i 2x bruger ICQ, Hvad er
grunden til, at du bruger ICQ i stedet for skolens autoriserede mailsystem?, Hvad er grunden til, at
2x bruger ICQ i stedet for skolens autoriserede mailsystem?
7.
Hvornår bruger du ICQ?, I forbindelse med undervisningen? ,I undervisningen, uden relation til
undervisningens tema?, I frikvartererne?, Hjemme?, Hvornår bruger andre i 2x ICQ?
8.
Hvornår bruger du chatprogrammer?, I undervisningen, uden relation til undervisningens tema?, I
frikvartererne?, Hjemme?, Hvornår bruger andre i 2x chatprogrammer ?
9.
I hvor stort et omfang benytter du muligheden for via mailsystemet at ”finpudse” opgaver?,
Videresende egne løsningsforslag?, Bede om opgavebesvarelser?, Diskutere svarmuligheder ?,
Hvad er grunden til, at ikke alle i 2x benytter denne mulighed?
10.
Hvad er grunden til, at få fortæller, hvornår klassedatabasen anvendes?, Hvornår anvender du
klassedatabasen?, Foregår der dialog (som defineret i forbindelse med mail-listerne: Mindst 3 mails
om samme emne) mellem lærer og dig i klassedatabasen, f.eks. i forbindelse med en skriftlig
aflevering?
11.
I skemaet har du angivet et intenetsøgningsanvendelsesomfang (langt ord!!). Har du her angivet et
gymnasierelevant anvendelsesomfang?
Hvor meget af din internetaktivitet i skolen handler om noget ”ikke gymnasiefagligt”?
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16. Skriftlige spørgsmål i forbindelse med fuld repræsentation af
genstandsfeltet
C:
Suppleringsspørgsmål til suppleringsspørgsmål til ”Art og omfang med tilhørende kommentarer”

1.
Med udgangspunkt i din besvarelse af spørgsmålet om aflevering af historieopgave på
”elektronisk form”:
Tager brugen af din pbc (personlige bærbare computer) tid, ressourcer, energi mm. fra den
indholdsmæssige side af en opgave?
Du kan vælge at svare generelt på dette spørgsmål, men du kan også vælge udelukkende at relatere
det til den konkrete historieopgave, -blot skal du fortælle, hvad du vælger.

2.
Med udgangspunkt i din besvarelse omkring anvendelse af powerpoint og/eller andre
præsentationsprogrammer:
Hvilke fordele og hvilke ulemper ser du i en præsentationsprogrammelanvendelse (i forbindelse
med fremlæggelser osv)?
Hvor ofte og i hvilken sammenhæng har du i de første to år i gymnasiet brugt et
præsentationsprogrammel?

3.
Med udgangspunkt i din besvarelse omkring internetanvendelse:
Kan du følge med i undervisningen samtidig med, at du arbejder på nettet? (mail, chat, surf, osv)?
( Med andre ord, kan du flere ting på en gang?)
Kan du beskrive, hvordan din “strategi “ er, når det drejer sig om ikke undervisningsrelevant
internetbrug i undervisningen?
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Hvis det drejer sig om et bevidst fravalg af undervisningen, kan du så fortælle, i hvilke
sammenhænge du vælger undervisningen fra? (her tænker jeg f.eks. på klassebaseret undervisning,
gruppearbejde, pararbejde, individuelt arbejde)
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17. Skriftlige spørgsmål i forbindelse med mailoptælling
1. Er det er typisk billede af din mailaktivitet?
2. Hvornår foregår kommunikationen inden for de forskellige kategorier (f.eks. hvilke kategorier
foregår i undervisningstimerne, hvilke i frikvarterer, hjemme osv) ?
3. Er der noget, du synes, jeg skal vide, som ikke fremgår af optællingsskemaet?

4. Hvis du har lyst til at vise indholdet af, hvad du mener en typisk mail/ typiske mail kan
indeholde, vil jeg meget gerne have udskrifter (vedlagt/sendt). Nedenfor må du meget gerne med
ord fortælle, hvad du typisk bruger mailsystemet til.
(Temaer? F.eks. fester, fagrelaterede diskussioner, andre diskussioner, opgaveløsningsdiskussioner/
hjælp osv)

5. Andre mailsystemer:
Hvis du bruger mails fra andre systemer, så giv gerne en tilsvarende beskrivelse derfra. Lav selv et
skema, eller fortæl med ord, hvilke kategorier og hvor stor en del af din samlede mail-aktivitet, der
udgår fra alternative mailsystemer.
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18. Skriftlige spørgsmål om brug af fagspecifikke programmer
Kære alle i 3x.(mailbaseret)
Jeg sidder nu og skriver om jeres pbc-brug i gymnasiet. Jeg har lagt alle jeres markeringer af ’Art
og omfang’ -matrixen ind i acces og har fået sprøjtet resultater ud. Bl.a. kan jeg iagttage følgende
(er et udsnit af udkast til tekst )
Fagspecifikke programmer
De fagspecifikke programpakker er koncentreret om de naturvidenskabelige fag og historie i 1.
gymnasieklasse, mens det i 2. gymnasieklasse er udvidet med anvendelse af en CD-rom i tysk. I
matematik har stort set alle elever udfyldt dette felt med kategorien ”4”, hvilket betyder at
fagspecifikke programpakker anvendes i mindst 90% af undervisningstiden. Dette
anvendelsesmønster er ens for undervisningen i gymnasiet og hjemmearbejde både i 1.og 2.
gymnasieklasse. Generelt er mønsteret, at eleverne angiver, at de bruger de fagspecifikke
programmer betydeligt mere i undervisningen end i forbindelse med hjemmearbejde.
Dette mønster går igen i 2. gymnasieklasse. Der er således i 2. gymnasieklasse kun en lille stigning
at spore inden for kategori 4, hvad angår anvendelse på skolen, og et mindre fald hvad angår
kategorierne 2 og 3, mens der i 2. gymnasieklasse, når det drejer sig om programmelanvendelsen i
hjemmet, viser sig en mindre forskydning i retning af, at færre elever angiver, at de slet ikke
anvender fagspecifikke programpakker hjemme.
Spørgsmål, der presser sig på, er primært: Hvorfor eleverne ikke anvender de fagspecifikke
programmer hjemme, og hvorfor der er et markant fald i ’kategori 2 og 3’ i 2.g , hvad angår
stedkategorien ’i gymnasiet’.
Dette spørgsmål vil jeg meget gerne have, at du giver mig et bud på. (og gerne inden week-enden)
Ps. Jeg vedlægger skema, hvis du ikke kan huske, hvad kategorierne står for.
De bedste hilsner
Helle
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19. Skriftlige spørgsmål om kommunikationstyper og
indholdskategorier
Skriftlige spørgsmål til eleverne i 3x, 17. januar 2001.
Nedenfor skal du angive, hvilke kommunikationstyper der primært hører til hvilke kategorier.
For lige at opfriske typerne, er de oplistet her:
x: Elev i klassen 98x.
xx:Flere elever i klassen på én gang.
l: Lærer i klassen.
ll: Flere lærere på én gang.
p: Privat til familie, private venner o.l.
k: Kalenderen (bruges kun af enkelte)
a: Alle andre (f.eks. til administration, faglige foreninger, klubber osv.).
d: Uafhængigt af overstående markeres med d, hvis der er tale om en del af en længere debat
(mindst 3 mails om samme emne).

F.eks. viser markeringen xxld, at mailen er sendt til flere elever i klassen, én
lærer, og at det er en del af en dialog (altså hvor mindst 3 mails er om samme
emne). Og f.eks. kan markeringen x vise en mail modtaget fra en elev i klassen.
Du skal angive et samlet billede af din samlede mailaktivitet med hensyn til typeangivelserne
(x,dx, p,a, l, dl osv), fra du startede i 1x og til dags dato.
Dvs. et billede, der medtager samtlige mailtjenester, du bruger.
Jeg vil gerne have at vide, hvis du mener, at billedet ville være helt anderledes, hvis du skulle have
angivet din mailaktivitet i 1x henholdvis 2x og 3x.
Det kan f.eks. være, at du ikke mailer så meget til typen ’p’ mere, men i stedet til lærerne, - eller at
du er begyndt at diskutere faglige ting med klassekammerater eller andre, som du ikke gjorde i 1x
osv?
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Og hvis der er store afvigelser i din brug af mailsystemet, må du gerne gøre rede for dem i 3
separate figurer, identiske med den, som du skal udfylde, og som skal være et samlet billede på af
din brug af mailsystemet fra 1x-dags dato.
Til dette skal du vide, at jeg har valgt 3 kategorier:

UF:

Mails, hvis indhold har relation til undervisningen. Det faglige

UFP:

Mails, hvis indhold har relation til undervisningen, men som handler om praktiske
aktiviteter i den forbindelse. Det fagligt/praktiske

Priv:

Mails, hvis indhold ikke har relation til undervisningen. Det private

Jeg giver lige nogle eksempler:
Eksempler på kategorien UF: Her kan meddelelsen handle om, at få inspiration til en
matematikopgave, man er gået i stå i, eller at der foregår en diskussion af tolkningen af et digt, eller
at der er behov for at diskutere nogle fysikforsøgsresultater, der ikke lige passer ind i formlen, lån af
opgavebesvarelser, noter osv.
Eksempler på kategorien UFP: Her kan meddelelsen handle om at få check på, hvornår I skal
mødes i gruppen, hvem der skal lave hvad og hvornår.
Eksempler på kategorien Priv: Her kan meddelelsen handle om, hvornår I skal mødes fredag aften,
hvor, hvem der kommer til festen, hvad der skal medbringes, fødseldagshilsner, kommentering af
klassekammerater, lærere, osv.

Indholdskategorier

UF

UFP

Kommunikationstyper
(x, xx, dx, a, p, l, dxxl, osv)
angiv, hvilke kategorier disse
typer primært hører til. Hvis
du bruger samme type i mere
end en af kategorierne UF,UFP
og Priv skal du angive i hvilket
omfang, vha en %-sats

Er der noget, du synes, jeg skal vide, som ikke kommer frem i dette skema?
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20. Mundtlige spørgsmål til ’art og omfangsundersøgelsen’- og
kommunikationsvolumen og -typeundersøgelsen (eleverne)
Spørgsmål til eleverne i 2x. (4.lekt. 6.10.99)
’Art og omfang’:
1.
Er meddelelser om lektier, opgaver, læsestof osv. medtaget under kategorien ”internet” eller
kategorien ’intranet (ej chat)’
2.
Hvad er chat? (hvad betegner I som chat)?
3.
Div. søljediagrammer (udtrukket fra de udfyldte matrixer) præsenteres for dem:
Er det ’Det rigtige billede’ ifølge jeres egne iagttagelser?

’Kommunikationsvolumen og Type ’:
1.
Hvorfor ikke så meget mail i projektugen ift. til skemaugen?
2.
Hvor figurerer jeres orientering i fagenes mapper (logbogen, lektier mm)?
( hører det til kategorien intranet (ej chat?)
3.
Er det ’Det rigtige billede’ ifølge jeres egne iagttagelser?
Mundtlige spørgsmål i relation til undersøgelserne: ’Programmeltype og anvendelsesomfang’ samt
’kommunikationsvolumen og -type’.

Spørgsmål til eleverne i 3x: (17.januar 2001) (Undersøgelse: 98x’ pbc-brug ultimo 2g)
’Kommunikationsvolumen og -type’:
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1.
Er det ’det rigtige billede’ ifølge jer? og
forventer I at ’pbc-anvendelsesbilledet’, hvad angår kommunikationsvolumen og –type, er
anderledes i 3g?
2.
Hvorfor har ICQ (og andre mailtjenester) overtaget meget af jeres mailkommunikation? (er det,
fordi megen kommunikation er typen a og p, som gør ICQ velegnet?)
3.
Hvorfor antager kommunikation mellem jer og lærerne en relativt lille rolle? (i princippet er der
flere muligheder; dl,dxl, dxxl, dxll, dxxll)

4.
Hvad bruger I logbogen til ud over som lektiebog og undervisningsmaterialekilde?
5.
I bruger stort set ikke nettet hjemme i forbindelse med skolearbejde, og i skolen bruger i primært
kommunikationsfunktionen til typerne x, xx, dx, a og p,- er det et rigtigt billede af jeres
kommunikationsmængde og –type?
6.
Nu har jeg jo aldrig set indholdet af mails,- men hvor meget ville I mene, der drejede sig om mails
med fagligt indhold, praktiske ting som at aftale arbejdeopgaver, møder mm, og hvor meget er
noget, der ikke har at gøre med det faglige eller det praktiske i forbindelse med
skolearbejdet?(udlever bilag til udfyldning om kommunikationstyper og undervisning eller
undervisningsrelaterede sammenhænge)
7.
Kommunikationstypen x og dx er i undersøgelsen fra ultimo 2g stort set ens, (antallet af dx er endog
lidt større end x), hvorfor ?(i 1.g antallet af dx kun det halve af antallet af x)
8.
Kan jeg konkludere, at I i undersøgelsen har angivet, at I primært benytter mailsystemerne (Lotus
Notes, ICQ og andre) til korte beskeder med et ikke-faglig indhold, og er det stadig gældende?
9.
Hvorfor er der flere modtagne end sendte mails?
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(Er det f.eks. meddelelser, hvor en elev har sendt til flere elever, som derfor i det samlede billede
ser ud til, at der er flere modtagne end sendte?,- eller er det, fordi de andre anvendte
kommunikationstjenesten ICQ mf. leverer mail til det undersøgte kommunikationssystem?,- eller en
kombination af disse?)

’Programmeltype og anvendelsesomfang’(’art og omfang’): ( Undersøgelse: 98x’ pbc-brug ultimo
2g)
1.
Er det ’det rigtige billede’ ifølge jer? Og forventer I, at ’pbc-anvendelsesbilledet’, hvad angår
Programmeltype og anvendelsesomfang, er anderledes i 3g?
2.
Kan jeg konkludere, at det er minimalt, hvad I bruger jeres bpc til hjemme i forbindelse med
skolearbejde, og at det primært er tekstbehandling af de til rådighed værende programmeltyper, I
bruger hjemme?
3.
Kan jeg konkludere, at når det gælder pbc-brug i skolen, så er det primært tekstbehandling og
internet/intranet-kommunikationen. Som noget helt specielt er faget matematik, hvor pbc bruges
intensivt (kat.4) af stort set alle.
4.
Kan jeg konkludere, at I primært betragter logbogen som lærernes ’envejskommunikation’ til jer,
hvad angår lektier/UV-materialer?
5.
Kan jeg konkludere, at internettet stort set kun bruges på skolen?
6.
Kan jeg konkludere, at tidsforbruget til ikke-undervisningsrelaterede internetaktiviteter er markant
større end tidsforbruget til undervisningsrelaterede internetaktiviteter? (Har I forslag til en %-sats?)
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21. Mundtlige spørgsmål til ’art og omfangsundersøgelsen’ og
kommunikationsvolumen og -typeundersøgelsen (lærerne)
Spørgsmål til Lærerne: (16. januar 2001) (3 lærere kunne deltage)
’Programmeltype og anvendelsesomfang’ (’art og omfang’):
1.
Er det ’det rigtige billede’ af 98x’ pbc-brug ultimo 2.g (ifølge jer)? Hvor, hvorfor, hvorfor ikke?
(hvilke argumenter anvendes?)

’Kommunikationsvolumen og -type’:
1.
Er det ’det rigtige billede’ af 98x’ pbc-brug ultimo 2.g (ifølge jer)? Hvor, hvorfor, hvorfor ikke
(hvilke argumenter anvendes?)
2.
I princippet er der flere muligheder; dl,dxl, dxxl, dxll, dxxll, dvs. computerkonferencer mm., er det
blevet taget op som en mulighed af jer, som er tilknyttet 98x?
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22. Skriftlige spørgsmål om klassedatabasefunktioner
Vedrørende Klassedatabasen: http://webmail.hogym.dk/x98FAG.nsf , Mailbaseret.
Oktober 2000
Spørgsmål til eleverne i 3x om brugen af klassedatabasens funktioner :
1. Hvad bruger du klassedatabasen til (hvad læser du?/hvad skriver du?)
2. Hvilke funktioner bruger du i klassedatabasen og hvordan?
(udlevering af noter, opgaveudveksling, opgaveaflevering, gruppe- eller projektarbejdsform,
’lektiebog’, virtuelle diskussionsfora osv)?
3. Hvor ofte bruger du klassedatabasen?
4. Har brugen af klassedatabasen ændret dit udbytte af undervisningen(elever)/ændret din
undervisning (lærere) og vilkårene for at deltage i undervisningen, - og i givet fald hvordan?
5. Er der forskel på din brug af klassedatabasen i 1x, 2x og nu i 3x, og i givet fald hvordan ?
6. Er der noget, du synes, jeg skal vide om din anvendelse af klassedatabasens kommunikationsart:
f.eks. om kommunikationen overvejende er ’envejs’-kommunikation (1 meddelse/mail), ’simpel
tovejs’ (2 meddelser/mails om samme emne), ’diskussionsbaseret’ (jf. den tidligere definition 3
meddelelser/mails om samme emne) ?
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23. Klassedatabase
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24. Programmeltype, anvendelsesomfang, fag og sted,
DIAGRAMMER
24.1. Art og omfang, Gymnasiet, 1999
Elevudfyldte matrixer, der er registreret i database (access) og viderebehandlet i regneark (excel)
1: max ca. 10% af undervisningstiden, 2: ca 1/3 af undervisningstiden, 3: ca 2/3 af undervisningstiden, 4: min. Ca 90% af undervisningstiden.
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24.2. Art og omfang, hjemme, 1999
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På tværs af fag, regneark, 1999
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24.3. Art og omfang, gymnasiet, 2000
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På tværs af fag, netkommunikation, 2000, gymnasiet
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På tværs af fag, tekstbehandling, 2000, gymnasiet
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24.4. Art og omfang, hjemme, 2000
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På tværs af fag , internetsøgning, 2000, hjemme
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På tværs af fag, regneark, 2000
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24.5. Art og omfang, gymnasiet, 2001
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På tværs af fag , internetsøgning, 2001, gymnasiet
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24.6. Art og omfang, hjemme, 2001
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På tværs af fag, netkommunikation, 2001, hjemme
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25. Kommunikationsvolumen og -type, DIAGRAMMER
Netkommunikation, elever, to uger foråret 1999 (1x)
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Netkommunikation, elever, to uger, foråret 2000 (2x)
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Netkommunikation, elever, to uger, foråret 2001 (3x)
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